
Европейските ценности и идеали 

 

 Европейските ценности са ценностите, които определят 

облика на Европа, нейната идентичност и я отличават от всички 

останали части на света. Те са в основата на великите достижения 

на европейското общество и осветяват драматичния път на нашия 

континент.  

А кои са те? Възможно ли е да изброим няколко основни 

ценности, в които да видим пъстротата на европейската култура? 

Свободата, хуманизмът, солидарността, равенството на всички пред 

закона и демокрацията са само част от големия арсенал на Европа 

от обществени, стойностни добродетели. Има още много такива 

отличими идеали, които заедно изграждат големия и силен 

характер на малкия ни континент. Всеки един негов жител, всяко 

негово дете, носи в себе си, като белег по рождение, частичка от 

неговите морални добродетели,  с която където и да отиде – винаги 

остава отличим от другите култури.  

Европейските народи и нации са различни, както са различни 

и неповторими отделните човешки личности. Всяка страна има 

своята национална идентияност, която я отличава от всички 

останали, но всяка носи в себе си европейското съдържание и 

поведение. Разбира се, че има разлика в това дали си европеец в 

Германия или в България, но тази разлика е по-скоро външна 

(социалните условия). Иначе хората навсякъде си приличат. 

Навсякъде има и умни, и глупави, и забавни, и скучни, и  

възпитани, и невъзпитани... 

Но не е ли трудно да бъдеш европеец? Има толкова много 

правила и задължения, които да се спазват... Е, не е чак толкова 

трудно, благодарение на една международна организация, която 

цели насърчаване на мира, осигуряване на свобода, сигурност и 



правосъдие без вътрешни граници. Сетихте ли се за коя 

организация става въпрос? Ако не, аз ще ви кажа! Това е 

Европейският съюз (накратко ЕС). С насърчаването на научно-

техническия прогрес; засилването на икономическото, социалното 

и териториалното сближаване и солидарността между държавите 

членки, той е успял да въведе ред и единство между своите 27 

държави членки. За ЕС с най-голямо значение са приобщаването, 

толерантността, справедливостта, солидарността и 

недискриминацията. Давайки и свобода на своите граждани (като 

зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на религията, на 

изразяването на мнение и на информация), той осигурява 

спокойствие и уединение. ЕС е красивото лице на Европа пред 

света. 

Европейският съюз е нещо голямо, нещо велико, което със 

своите цели и идеали обединява различията на нациите. 

Равенството е ключът към успеха! Принципът на равенство между 

жените и мъжете е в основата на всички европейски политики и на 

европейската интеграция. 

Вече повече от половин век Съюзът гарантира мир, 

стабилност и благоденствие. 19 държави вече използват еврото като 

своя парична единица и се ползват от неговите предимства. 

Благодарение на премахването на граничния контрол между 

страните от ЕС, гражданите могат да пътуват свободно из по-

голямата част от континента. Освен това вече е много по-лесно да 

се живее, работи и пътува в друга европейска страна. Всички 

граждани на ЕС имат правото и свободата да избират в коя страна 

от ЕС да учат, да работят или да се пенсионират. 

Свобода – това е Европейският съюз. Спазвайки неговите 

правила се чувстваш свободен. Наясно съм, че това изречение 

звучи доста объркващо, но съм сигурна в това, което исках да кажа 

чрез него. Да, истина е – спазвайки редица от утвърдени норми, в 



ЕС, ти си по-свободен от всякога. „Но нали правилата са 

ограничение?“ – ще кажеш. Не, в този съюз не са и точно това го 

прави велик пазител на мира и спокойствието не само по 

европейските земи, а и в целия свят. 

Ние сме такива, каквито се чувстваме, ние сме такива, каквито 

заслужаваме да сме, ние сме европейци. Аз гордо мога да заявя, че 

у мен го има както българското, така и европейското, че съм една 

българка-европейка. Смятам, че членството на България в 

Европейския съюз ѝ носи изключително много ползи. Българинът 

има волята, силата и целеустремеността да успее да осигури едно 

по-добро бъдеще, следвайки насоките, ценностите и идеалите му.  

 


