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Европейските ценности 

(Есе) 

Текст: Катрин Ивайло Димитрова (11 „Д“ клас) 

 

„Ако човек се опитва да живее според своите ценности, това е едно от 

възможните доказателства, че той наистина вярва в тях.“ - Стивън Кови 

 Що е то думата ценност? Тълковният речник дава кратко описание 

на думата-стойност, значимост. Тълкованието може да носи различно 

значение за всеки един от нас. Но едно е сигурно-всеки трябва да се 

стреми да допринася за развитието и спазването на европейските 

ценности. Списъкът, поставен в сайта на Европейския съюз, ясно изразява 

основните ценности, към които трябва да се придържат гражданите на 

страните членки. 

 Звучи по-лесно казано, отколкото сторено. Как да се придържаме 

към тези ценности, ако не осъзнаваме тяхната важност? За да направим 

това обаче, първо е необходимо да се запитаме за собствените си 

ценности-какво е важно за нас самите и има ли неща, които си 

съответстват? Само чрез направата на тази равносметка може да говорим 

за нещата в следващия им етап. 

 Осъзнавайки важността на това да приемаме европейските ценности 

лично и да държим на тях, ни дава един по-хубав изглед към живота. А ето 

и какво се включва в списъка: 

1. Човешкото достойнство 

Това са качествата на един човек, неговите способности и собствената му 

самооценка. Европейският съюз ясно подчертава значимостта на 

уважаването на човешкото достойнство, като го поставя на първо място.  

Но каква всъщност е важността от неговото зачитане? Всеки от нас има 

права, които не трябва да бъдат погазвани. Същото е и с нашето 

достойнство-то не бива да бъде накърнявано.  
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Изключителна е важността на запазеното и ненакърнено достойнство, но 

не всички го осъзнават. Всеки сам трябва да се грижи за своето 

достойнство, а останалите са длъжни да го спазват.  В противен случай, 

това довежда до неразбирателства, които пък от своя страна нарушават 

баланса и стабилността на общия човешки съюз.  

Затова е необходимо всеки да се замисли какво е нужно,за да се запази 

достойнството на всеки един гражданин на света.  

2. Свобода 

Свободата е важен компонент в постигането на хармония. Не говорим 

обаче за свободата, която поражда хаос-безразборност и беззаконие. Има 

се предвид безлимитността за разгръщането на човешкия потенциал, за 

безкрайните възможности, които Европейският съюз дава на своите 

членове. Личностната свобода, която ни предлага да изразим свободно 

мнението си или пък да защитим позициите си. Тези неща сами по себе си 

са незаменими. Свободата, която притежаваме е важен компонент в 

живота на всеки и фактът, че ЕС ни помага да я поддържаме е дар и 

благословия за всеки гражданин.  

3. Демокрация 

Тя ни позволява да упражняваме политическите си права. Думата 

демокрация е пряко свързана със свободата-дава ни възможност да 

изразим и защитим мнението си. Позволява ни по мирен и хармоничен 

път да достигнем до решения и промени без да накърним ничие 

достойнство или лична свобода, което е изключително важно за 

поддържането на мира и добрите взаимоотношения след толкова много 

векове на бойни и неразбирателства.  

4. Равенство и права на хората 

Това са равните права на всички граждани без значение от техния пол или 

етническа принадлежност. ЕС се бори за напредък в тази област. 

Гражданите могат да помогнат за осъществяването му в тази сфера като 

всеки си даде ясна представа за значението на този фактор. Само чрез 

осъзнати действия от страна на гражданите и ЕС могат да се видят и още 

по-важно- усетят настъпващите промени към по-добро. 
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5. Върховенство на закона 

Именно законите поставят ред и водят битка с хаоса и неправдите. Чрез 

тяхното спазване ние допринасяме за цялостните добри отношения между 

хората. Неспазването им води до тирания, която, както всяко човешко 

дело, води до нещо друго. В този случай настъпва дисбаланс и хаосът 

завзема всичко. 

Всичко това в унисон и хармония ни позволява да живеем задружно 

и спокойно. Дисбалансът в една от сверите може да доведе до 

разклащане и нестабилност в останалите. Това е причината ЕС да се старае 

да поддържа всичко в баланс и затова е важно и членовете на ЕС да си 

поставят за цел да се придържат и уважават ценностите, посочени по-горе. 

Само чрез единство и съвместна работа можем да подобрим света, в 

който живеем и да го направим едно райско кътче тук на земята. Нека не 

забравяме това и да останем силни и сплотени! Нека се водим от следната 

поговорка: „Сговорна дружина, планина повдига!“  


