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Според Уикипедия Европейския съюз е „международна организация, политически и 

икономически съюз между европейските държави.” Той е започнал само с шепа 

държави: Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия през 1958, 

докато не обединява през 1993г. заедно с Великобритания, Дания, Гърция, Ирландия, 

Португалия и Испания, създавайки Европейския съюз, който познаваме сега. В момента 

той се е разрастнал до 27 членки, включително България, която бе приета 2007 година.  

Всеки може би  малко или много е запознат с създаването на Европейския съюз, но по – 

важния въпрос, който трябва да си зададем е: какви са неговите ценности и цели? 

Първата ценност е човешкото достойнство, което е ненакърнимо. За да можем да се 

развиваме като личности и хора напред в живота си е важно да запазим своето 

достойнство и да не позволяваме на друг да го разрушава.  

След това продължаваме със свободата и демокрацията, които са ключови са 

пълноценния живот на всеки човек. Да имаме свобода на свобода на мисълта, на 

религията, на изразяването на мнение и на информация и да гласуваме на политически 

избори е важно за бъдещето на цялата  нация, защото всяко едно споделяне на възглед е 

нова идея, която може да преобърне ходя на всичко старо.  

Може би най – дискутираната ценност е равенството, което означава всеки човек, 

независимо от пола, да получава възможност за ръководни позиции и високо 

заплащане. Години наред жените се борят за своите права и макар че още не е  

достигнат финалния резултат, Европейският съюз има огромен напредък в тази сфера. 

Без равенство не може да съществува свобода или развитие, защото нуждите, идеите и 

желанията на „по – слабия пол” са пренебрегнати.  

На следващото място идва върховенството на закона. За да имаме единно и 

организирано общество ние имаме  нужда от закони, които да бъдат спазвани. Цялата 

дейност на Европейския съюз се базира на договори, приети доброволно и 

демократично от неговите страни членки.   

Последно, но не на последно място идват правата на човека. Те обхващат правото на 

недискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или 

убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, правото на защита на 

вашите лични данни и правото на достъп до правосъдие.Освен че човек иска свободна 

да изразява възгледите си, той има нуждата и да не бъде дискриминиран за тях, за да 

могат да бъдат възприети.  

Дали често се запитваме защо тези ценности са важни? С какво ни помагат те? Според 

мен човек да израсне над самия себе си, да открие силните си страни и благодарение на 

тях да стане успешен човек е най – важната цел в живота. Ежедневно би трябвало да се 



опитване да излизаме от комфортната си зона, да се предизвикваме, да си поставяме 

постижими цели и да работим здраво за тях. Обаче това може да се осъществи само и 

единствено, когато сме свободни, имаме защитени права, равни сме с всички други 

хора, независимо от пола и нашите достойнство е защитено. Когато един човек наруши 

тези ценности за сметка на друг, това се отразява върху цялата верига, защото сме 

неимоверно свързани, не само духовно, но и като нация, общност, едно цяло. Винаги 

съм си  представяла, че хората сме свързани с едно невидимо въже, които би се оплело 

или скъсало, ако някой опита да се отскубне. Затова нека всички се опитаме да запазим 

въжето цяло като сме единни, защитаваме себе си и останалите около нас и не 

нараняваме или накърняваме другите хора. Нека често си припомняме кои са 

ценностите, които да ни обединяват.    

 


