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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir švietimo vaidmens puoselėjant pagrindines ES 

vertybes 

(2015/2139(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsiņvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 21 straipsnius ir į 27 straipsnio 3 dalį, 

– atsiņvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 165 ir 

167 straipsnius, ir ypač į jos 17 straipsnį, pagal kurį Sąjunga privalo gerbti baņnyčių ir 

religinių asociacijų ar bendruomenių, taip pat filosofinių ir nereliginių organizacijų 

statusą, nustatytą pagal nacionalinę teisę, ir privalo pripaņinti jų savitumą ir konkretų 

įnańą ir palaikyti su jomis atvirą ir skaidrų nuolatinį dialogą, 

– atsiņvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją1, ypač jos 10, 11 ir 22 

straipsnius ir preambulę, 

– atsiņvelgdamas į Europos ņmogaus teisių konvenciją, ypač į jos 1 protokolo 2 straipsnį, 

– atsiņvelgdamas į 2010 m. gruodņio 20 d. Jungtinių Tautų rezoliuciją „Kultūra ir 

vystymasis“, 

– atsiņvelgdamas į 2000 m. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaraciją (2000), ypač į jos 

skyriaus „Ņmogaus teisės, demokratija ir geras valdymas“ straipsnius, 

– atsiņvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 

moterims (1979), 

– atsiņvelgdamas į 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrų raińkos įvairovės apsaugos ir 

skatinimo (UNESCO konvencija), 

– atsiņvelgdamas į 1948 m. Visuotinę ņmogaus teisių deklaraciją ir į JT deklaraciją dėl visų 

formų netolerancijos ir diskriminacijos religijos ir tikėjimo pagrindu panaikinimo, 

– atsiņvelgdamas į 2012 m. gruodņio 20 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 67/179 ir 

2013 m. kovo 22 d. JT Ņmogaus teisių tarybos rezoliuciją 22/20, 

– atsiņvelgdamas į savo 2013 m. birņelio 13 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES religijos ar 

tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairių projekto
2
 ir į ES religijos ar tikėjimo laisvės 

propagavimo ir apsaugos gaires, kurias 2013 m. birņelio 24 d. priėmė Uņsienio reikalų 

taryba, 

                                                 
1
 OL C 364, 2000 12 18, p. 1. 

2
 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0279. 
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– atsiņvelgdamas į 2006 m. gruodņio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

Nr. 1983/2006/EB dėl Europos kultūrų dialogo metų (2008 m.)
1
, 

– atsiņvelgdamas į 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos ińvadas dėl kultūrų įvairovės ir dialogo 

skatinimo Sąjungos ir jos valstybių narių ińorės santykių srityje (2008/C 320/04)
2
, 

– atsiņvelgdamas į dokumentą „Ņmogaus teisės ir demokratija. ES strateginė programa ir ES 

veiksmų planas“ (11855/2012), kurį 2012 m. birņelio 25 d. patvirtino Uņsienio reikalų 

taryba, 

– atsiņvelgdamas į 2008 m. geguņės 7 d. Europos Tarybos Baltąją knygą dėl kultūrų dialogo 

„Gyventi kartu oriai lygybėje“, 

– atsiņvelgdamas į Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkę 

(COM(2007) 0242), kuria siekiama gerinti informuotumą apie kultūrų įvairovę ir ES 

vertybes, skatinti dialogą su pilietine visuomene ir gerosios patirties mainus, 

– atsiņvelgdamas į 2014 m. parengiamųjų veiksmų „Kultūra ES ińorės santykių srityje“ 

rezultatus ir tolesnius veiksmus, 

– atsiņvelgdamas į laisvosios prekybos susitarimo modelio priedo protokolą dėl 

bendradarbiavimo kultūros klausimais
3
, 

– atsiņvelgdamas į Paryņiaus deklaraciją dėl pilietińkumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir 

nediskriminavimo vertybių propagavimo pasitelkiant ńvietimą, priimtą per neoficialų 

2015 m. kovo 17 d. vykusį ES valstybių narių ńvietimo ministrų susitikimą (8496/15), 

– atsiņvelgdamas į galutines bendras 2015 m. Liuksemburge vykusiai ES jaunimo 

konferencijai pirmininkavusių trijų valstybių narių patvirtintas rekomendacijas, kuriose 

atsiņvelgta į struktūruoto dialogo konsultacijas, vykdytas siekiant įgalėti jaunimą 

politińkai dalyvauti demokratiniame Europos gyvenime, ir kuriose Parlamentas raginamas 

propaguoti vertybėmis grindņiamą ńvietimą ir aktyvaus pilietińkumo ugdymą, 

– atsiņvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsiņvelgdamas į Kultūros ir ńvietimo komiteto praneńimą (A8-0373/2015), 

A. kadangi Europa pasiņymi labai didele kultūros, socialine, kalbų ir religijų įvairove; 

kadangi dėl to Europos ateičiai nepaprastai svarbios mūsų visuomenes telkiančios bendros 

vertybės, kaip antai laisvė, socialinis teisingumas, lygybė ir nediskriminavimas, 

demokratija, ņmogaus teisės, teisinės valstybės principas, tolerancija ir solidarumas; 

B. kadangi kultūrų dialogas nėra teisinė samprata, taigi jis nėra reglamentuojamas 

nacionalinės, ES ar tarptautinės teisės nuostatomis, o grindņiamas tarptautiniais 

susitarimais, kuriais siekiama saugoti ņmogaus teises ir kultūrų įvairovę; 

                                                 
1
 OL L 412, 2006 12 30, p. 44. 

2
 OL C 320, 2008 12 16, p. 10. 

3
 OL L 127, 2011 5 14, p. 1418. 
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C. kadangi per Europos kultūrų dialogo metus (2008) skirtinguose tyrimuose ir ińvadose 

bandyta apibrėņti kultūrų dialogo sąvoką, apibrėņiant ją kaip procesą, kurį sudaro atviri ir 

pagarbūs skirtingos kultūros ir pasaulėņiūros asmenų, grupių ir organizacijų mainai ir 

bendravimas; kadangi kultūrų dialogu siekiama ugdyti gilesnį skirtingų poņiūrių ir 

skirtingos praktikos supratimą, skatinti aktyvesnį dalyvavimą ir didinti laisvę ir gebėjimą 

rinktis, skatinti lygybę ir plėtoti kūrybos procesus; 

D. kadangi svarbu numatyti būtinas priemones, visų pirma finansines, siekiant teikti 

pirmenybę programų, kuriomis puoselėjamas kultūrų dialogas ir piliečių tarpusavio 

dialogas, finansavimui, kad būtų stiprinama tarpusavio pagarba esant didelei kultūrų 

įvairovei, ir spręsti sudėtingus mūsų visuomenėms aktualius klausimus, susijusius su 

skirtingo kultūrinio tapatumo ir skirtingų įsitikinimų sambūviu, taip pat atkreipti dėmesį į 

įvairių kultūrų indėlį į Europos visuomenę ir paveldą ir veiksmingai valdyti konfliktus; 

E. kadangi ńio tikslo įgyvendinimas yra ne tik valdņios institucijų ir sprendimų priėmėjų 

uņduotis, bet ir bendra visos visuomenės, įskaitant įvairius suinteresuotuosius subjektus, 

pvz., ńeimas, ņiniasklaidą, pedagogus, įmones, bendruomenių ir religinius vadovus, 

atsakomybė; kadangi svarbu pabrėņti ne tik politinių veikėjų, bet ir visų kitų kultūrų 

dialoge dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų vaidmenį; 

F. kadangi kultūrų dialogui ypač svarbūs tam tikri Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos straipsniai, kuriais skatinama lygybė, nediskriminavimo principas, kultūrų, 

religijų ir kalbų įvairovė, saviraińkos ir judėjimo laisvė, piliečių teisė dalyvauti 

ekonominėje ir politinėje veikloje; 

G. kadangi norint plėtoti prasmingą kultūrų dialogą, reikia turėti tvirtų ņinių apie savo pačių 

ir kitų kultūrą; 

H. kadangi – atsiņvelgiant į tai, kad 2015-ieji paskelbti Europos vystomojo bendradarbiavimo 

metais ir ketinama perņiūrėti JT Tūkstantmečio vystymosi tikslus ir 2015 m. JT 

aukńčiausiojo lygio susitikimo darnaus vystymosi klausimais rezultatus – kultūra padeda 

siekti tikslo uņtikrinti darnų vystymąsi ir panaikinti skurdą pasaulyje; taigi ragina aińkiau 

integruoti kultūrą į JT laikotarpio po 2015 m. darnaus vystymosi darbotvarkę; 

I. kadangi Europa ir pasaulis susiduria su daugybe ińńūkių, susijusių su globalizacija, 

migracija, religijų ir kultūrų konfliktais ir radikalizmo plitimu; 

J. kadangi plėtojant kultūrų dialogą itin svarbu taikyti tiek visuotines ņmogaus teises (pvz., 

asmens teises), tiek kultūrines teises (pripaņinti konkretų ir daugialypį kultūrinį tapatumą); 

K. kadangi akademinio studentų ir dėstytojų judumo ir bet kokių kitokių tarptautinių mainų 

plėtojimas gali padėti uņtikrinti, kad pasaulis taptų geresne vieta, kurioje ņmonės laisvai 

juda ir dalyvauja atvirame kultūrų dialoge; 

1. teigia, kad Europos Sąjunga turėtų įvertinti Europos kultūrų dialogo metais (2008 m.) 

pradėtą puikų darbą ir toliau jį tęsti, sudaryti sąlygas keistis gerąja patirtimi ir skatinti 

naują struktūrinį dialogą tarpkultūrinias ir tarpreliginiais klausimais, atsiņvelgiant į visus 

pastarojo laikotarpio dramatińkus įvykius, su visais suinteresuotaisiais subjektais: Europos 

ir nacionaliniais politikais, vietos ir regionines valdņios institucijomis, baņnyčiomis ir 

religinėmis asociacijomis ir bendruomenėmis, filosofinėmis ir nereliginėmis 
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organizacijomis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir forumais, sporto, kultūros ir 

ńvietimo darbuotojais, nacionalinėmis ir Europos jaunimo tarybomis, akademinės 

bendruomenės atstovais ir ņiniasklaida; 

2. ragina visus suinteresuotuosius subjektus nustatyti ńiuolaikińką, aińkią, su politika 

susijusią kultūrų dialogo apibrėņtį, taikyti arba suderinti metodus, kokybės kriterijus ir 

rodiklius siekiant įvertinti kultūrų dialogo programų ir projektų daromą poveikį ir 

mokslińkai nagrinėti kultūrų palyginimo metodologijas; 

3. tvirtina, kad, norint atkreipti dėmesį į tarpusavio pagarbą, sąņiningumą, etinius principus, 

kultūros įvairovę, socialinę įtrauktį ir sanglaudą ir ńiuos dalykus propaguoti, turėtų būti 

skatinama ńvietimo srityje puoselėti tarpkultūrinį, tarpreliginį ir vertybėmis paremtą 

poņiūrį, be kita ko, įgyvendinant visiems piliečiams skirtas mainų ir judumo programas; 

4. tvirtina, kad dėmesį kultūrų įvairovei reikėtų skirti ir audiovizualinės bei kultūros 

pramonės sektoriuose; ragina ńiuos sektorius rasti kūrybińkų būdų siekti, kad būtų 

sudarytas susitarimas dėl nacionalinių, regioninių ir vietos lygmens UNESCO konvencijos 

dėl kultūrų raińkos įvairovės apsaugos ir skatinimo įgyvendinimo veiksmų planų; 

5. ragina atsiņvelgti į religijų dialogą, kuris yra kultūrų dialogo sudėtinė dalis, būtina taikos 

uņtikrinimo sąlyga ir esminė konfliktų valdymo priemonė, religijų dialoge daugiausia 

dėmesio skirti kiekvieno ņmogaus orumui ir ņmogaus teisių laikymuisi visame pasaulyje, 

ypač didelį dėmesį skiriant teisei į minties, sąņinės ir religijos laisvę bei religinių maņumų 

apsaugai; 

6. pabrėņia, kad plėtojant tikrą kultūrų ir konfesijų dialogą skatinama tikra ir 

bendradarbiavimu grindņiama sąveika, kultūrų supratimas ir pagarba joms, didinama 

įvairovė ir pagarba demokratijai, laisvei, ņmogaus teisėms, taip pat tolerancija visuotinėms 

ir konkrečios kultūros vertybėms; 

7. pabrėņia, kad svarbu laiku vykdyti atskirtų bendruomenių, kurių elgesys prieńtarauja 

Europos pagrindinėms vertybėms, integraciją ir ńvietimą; 

8. teigia, kad ES, kaip pasaulio taikos proceso dalyvė, turėtų įtraukti kultūrą ir kultūros 

mainus į ES ińorės santykius ir vystymosi politiką ir gerinti ńvietimą ńiais klausimais, nes 

tai bendrų pagrindinių vertybių, kaip antai pagarbos ir tarpusavio supratimo, stiprinimo 

priemonės, numatyti veiksmingas svaraus ir tvaraus konfliktų sprendimo, taikdarystės ir 

krizių prevencijos priemones; 

9. mano, kad pagal SESV 167 straipsnio 4 dalį kultūrų dialogas ir įvairovė turėtų būti 

universaliai įtraukiami į visas ES politikos sritis, kurios daro poveikį bendroms ES 

pagrindinėms vertybėms ir teisėms, pvz., į jaunimo politiką, ńvietimo politiką, su judumu, 

uņimtumu ir socialiniais reikalais susijusias sritis, ińorės politiką, su moterų teisėmis ir 

lyčių lygybe, taip pat su prekyba ir regionine plėtra susijusias sritis; 

10. pabrėņia, jog būtina mokyti ateities kartas ir rengti jas ryņtingai spręsti problemas ir 

veiksmingai bei naujovińkai spręsti Europos piliečiams ateityje kilsiančius uņdavinius, 

sudarant jiems galimybes dalyvauti tikrame pilietiniame ugdyme ir uņtikrinant, kad jie 

būtų motyvuoti ir jaustų pareigą įgyti ņinių ir įgūdņių, pvz., verslumo, lyderystės ir 

gebėjimų stiprinimo srityse; 
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11. pripaņįsta, kad kultūrų dialogas yra įtraukaus demokratinio dalyvavimo ir piliečių 

įgalinimo, ypač susijusio su bendromis gėrybėmis ir vieńosiomis erdvėmis, priemonė; 

tvirtina, kad dėl to kultūrų dialogas gali svariai prisidėti stiprinant demokratiją ir 

uņtikrinant didesnį ir stipresnį įtraukumą ir bendrumo jausmą; 

12. mano, kad didesnės vieńosios investicijos į įtraukų, kokybińką ir prieinamą formalųjį, 

neformalųjį ńvietimą ir savińvietą yra pirmas ņingsnis uņtikrinant vienodas sąlygas ir 

lygias galimybes visiems; primena, kad norint skatinti būsimų kartų piliečių lygybę ir 

puoselėti socialinę sanglaudą, reikia uņtikrinti kultūros ir socialinę įvairovę klasėse ir 

mokymosi aplinkoje, įskaitant ugdytojus, maņinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir 

skatinti palankių sąlygų neturinčių vaikų ńvietimą; 

13. pabrėņia, kad formalusis, neformalusis ńvietimas, savińvieta ir galimybės mokytis visą 

gyvenimą turėtų ne tik suteikti ņinių, įgūdņių ir kompetencijų, bet ir padėti 

besimokantiesiems ugdyti etines ir pilietines vertybes, taip pat tapti aktyviais, atsakingais, 

atvirai mąstančiais visuomenės nariais; ńiuo atņvilgiu pabrėņia, kad reikia pilietinio 

ugdymo nuo pat ankstyvo amņiaus, ir pripaņįsta, kad svarbus visų ńvietimo srities 

suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas; ragina skatinti vaikų ir jaunimo iniciatyvumą 

ir dalyvavimą bendroje veikloje, siekiant sustiprinti jų socialinius ryńius ir bendrumo 

jausmą bei sukurti etikos kodeksus, kad būtų prieńinamasi diskriminacijai; 

14. pripaņįsta svarbų formaliojo, neformaliojo ńvietimo ir savińvietos vaidmenį ir pripaņįsta 

visų lygmenų ir formų mokymosi įstaigų, taip pat skirtingų kartų sąveikos ir partnerystės 

teikiamą naudą; be to, pabrėņia, kad neformalusis ńvietimas ir savińvieta, taip pat 

dalyvavimas sporto ir savanorińkoje veikloje atlieka svarbų vaidmenį skatinant pilietinių, 

socialinių ir tarpkultūrinių gebėjimų ugdymą; pripaņįsta, kad sportas, padedantis ugdyti 

kolektyvinio darbo dvasią ir pagarbą įvairovei, prisideda ne tik prie socialinės palankių 

sąlygų neturinčių ir paņeidņiamų grupių integracijos, bet ir prie sklandņios visos 

visuomenės, ypač vaikų, socializacijos; ńiuo atņvilgiu primena labai svarbų vaidmenį, kurį 

kultūros, ņiniasklaidos, ńvietimo, jaunimo reikalų ir sporto srityse atlieka ES programos, 

nes jos naudojamos kaip netolerancijos ir ińankstinių nuostatų panaikinimo, bendrumo 

jausmo ir pagarbos kultūrų įvairovei stiprinimo priemonės; 

15. pabrėņia, kad svarbu tiesti tvirtus tiltus tarp kultūros ir ńvietimo, siekiant ugdyti gebėjimus 

ir pritaikomus įgūdņius, didinti aukńto lygio pastovaus darbo vietų skaičių laikantis TDO 

deramo darbo darbotvarkės ir uņtikrinti aukńtesnio lygio socialinę įtrauktį ir aktyvų 

pilietińkumą; mano, kad ńie tikslai yra vieni iń pagrindinių tikslų, kurių siekiama 

įgyvendinant ES pagrindines vertybes, įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje 

ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje; primena vienintelės ES programos 

„CONNECT“, kuria skatinami kultūros ir ńvietimo projektai, vertę ir ragina Komisiją 

apsvarstyti galimybę imtis naujos krypties bandomųjų veiksmų, kad būtų patikrinta, ar 

įmanoma ńiuo metu įgyvendinti tokią schemą; 

16. remia jaunimo ir mokytojų judumą ir visokių formų mokyklų ir universitetų tarpusavio 

bendradarbiavimą, pvz., bendras ńvietimo platformas, bendras mokymo programas ir 

bendrus projektus, kaip priemones, padedančias suprasti ir vertinti kultūros įvairovę ir 

suteikti jaunimui socialinių, pilietinių ir tarpkultūrinių gebėjimų ir įgūdņių; taigi laikosi 

nuomonės, kad vaikų susipaņinimas su kitomis kultūromis jau ankstyvoje vaikystėje 

padeda jiems įgyti pagrindinių gyvenimo įgūdņių ir gebėjimų, būtinų jų asmeniniam 
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vystymuisi, būsimam uņimtumui ir aktyviam ES pilietińkumui; pabrėņia, kad tikslinių 

mokyklinio ugdymo vizitų į skirtingas valstybes nares įtraukimas ir maņų vaikų 

tarpvalstybinis judumas taip pat padeda kloti Europos kultūrų, meno, kalbų ir vertybių 

pamatus; ypač skatina pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojų judumą, kad būtų 

keičiamasi patirtimi ir būtų rengiamos savos priemonės kylantiems visuomeniniams 

ińńūkiams pasitikti ir įveikti; atkreipia dėmesį į programos „Erasmus+“ vaidmenį ir 

svarbą, nes lengvinant jaunuolių judumą ir didinant jų įsidarbinimo galimybes, ņadinama 

europinė jaunuolių sąmonė ir bendrumo jausmas, taip pat kuriama tarpkultūrinio dialogo 

kultūra; itin ragina imtis tolesnių priemonių, kuriomis sudaromos lengvesnės galimybės 

palankių sąlygų neturinčioms grupėms ir asmenims ir specialiųjų poreikių turintiems 

asmenims dalyvauti pagal programą „Erasmus+ judumas“ vykdomoje veikloje ir 

skatinama jų integracija; 

17. ragina valstybes nares rengti kokybińkas įvairovę propaguojančias mokymo programas 

įgalinant ugdytojus, jaunimą ir socialinius darbuotojus, taip pat mokyklų, neformaliojo 

ńvietimo ir savińvietos įstaigų konsultacines tarnybas, teikiančias konsultacijas vaikams ir 

jų tėvams, tenkinti skirtingomis kultūrinėmis ir socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų 

ugdymo ir mokymo poreikius ir spręsti visų formų diskriminacijos ir rasizmo, įskaitant 

patyčias ir tyčiojimąsi internete, problemas; paņymi, kad turėtų būti iń naujo įvertintos 

ugdymo priemonės, skirtos daugiaperspektyviam ir daugiakalbiam mokymuisi skatinti, ir 

kad būtina labiau vertinti mokytojų daugiakalbę ir daugiakultūrę patirtį ir įgūdņius ir, 

atsiņvelgiant į tai, juos sistemingai skatinti; 

18. pabrėņia, kad svarbu investuoti į mokytojams skirtas mokymosi visą gyvenimą programas, 

kuriomis jiems suteikiama būtina pedagoginė kompetencija migracijos, akultūracijos ir 

socialinės psichologijos srityse, taip pat jiems sudaroma galimybė naudoti įvairovę kaip 

turiningą mokymo klasėje ńaltinį; 

19. atkreipia dėmesį į labai svarbų mokytojų vaidmenį kartu su ńeimomis stiprinant 

socialinius ryńius, bendrumo jausmą ir padedant jaunimui ugdytis etines ir pilietines 

vertybes; 

20. dar kartą tvirtina, kad būtina sudaryti teisėmis ir lyčių aspektu pagrįstas mokymosi sąlygas 

studentams, kad jie suņinotų apie ņmogaus teises, įskaitant moterų ir vaikų teises, 

pagrindines vertybes ir pilietinį dalyvavimą, piliečių teises ir pareigas, demokratiją ir 

teisinę valstybę, bei ińmoktų jas ginti, pasitikėdami savo tapatybe, ņinodami, kad jų 

nuomonė bus ińgirsta ir jausdami, kad jų bendruomenės juos vertina; ragina valstybes 

nares ir ńvietimo įstaigas puoselėti aktyvų studentų dalyvavimą savo mokymo įstaigos 

valdymo veikloje; 

21. pabrėņia naujų informacinių ir ryńių technologijų, kaip kultūrų dialogą propaguojančių 

priemonių, vaidmenį; skatina naudoti socialinę ņiniasklaidą, siekiant didinti piliečių 

informuotumą apie bendras pagrindines vertybes ir Europos Sąjungos principus, ir 

pabrėņia gebėjimo naudotis ņiniasklaidos priemonėmis svarbą visuose ńvietimo lygiuose, 

nes tai yra jaunimo kultūrų dialogą skatinimo priemonė; be to, ragina EIVT ir visus ES 

atstovybių vadovus atliekant savo darbą kuo daugiau naudotis naujomis skaitmeninėmis 

priemonėmis; 

22. pripaņįsta, jog būtina teikti tvarią struktūrinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms 

(NVO), ņmogaus teisių organizacijoms, jaunimo organizacijoms ir mokymo įstaigoms, 
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kad skatinant socialinę sanglaudą ir įtrauktį, aktyvų pilietińkumą ir jaunimo įgalinimą ir 

dalyvavimą, ypač įgyvendinant nedidelio masto vietos lygmens ir visuomenines 

iniciatyvas, būtų mestas ińńūkis ekstremizmui; 

23. pripaņįsta, kad NVO, kultūros tinklai ir platformos, taip pat pirmiau minėtos įstaigos 

atlieka ir turėtų toliau atlikti pagrindinį vaidmenį ten, kur oficiali kultūrų dialogo 

struktūra, politika ir programos yra maņiau ińplėtotos; ragina toliau plėtoti ES ir didelių 

miestų, regionų ir vietos valdņios institucijų tarpusavio dialogą, kad būtų veiksmingiau 

ińnagrinėtas i) miesto sąlygų, kuriomis piliečiai gyvena, ir mokyklos sistemų 

veiksmingumo ar neveiksmingumo tarpusavio sąryńis, ii) formaliojo ir neformaliojo 

ńvietimo nauda visiems vaikams ir ńeimoms ir iii) ńvietimo struktūrų koordinavimas, kad 

būtų skatinamas veiksmingas kultūrų dialogas; 

24. ragina vėl skirti dėmesį solidarumu grindņiamos ir daugiakultūrės visuomenės 

propagavimui, ypač tarp jaunuolių, įgyvendinant programą „Europa piliečiams“, 

naudojant atitinkamą finansavimą, kad būtų pasiekti jos tikslai sukurti darnesnę ir 

įtraukesnę visuomenę, ir puoselėjant pasauliui atvirą aktyvų pilietińkumą, gerbiantį 

kultūrų įvairovę ir grindņiamą bendromis ES vertybėmis; 

25. ragina skatinti įtraukią meninę ir sporto ńvietimo ir ugdymo veiklą, skirtą visų amņiaus 

tarpsnių piliečiams, taip pat savanorińką veiklą, siekiant stiprinti socializacijos procesus ir 

maņumų grupių, marginalizuotų bendruomenių atstovų, migrantų ir pabėgėlių dalyvavimą 

kultūriniame ir socialiniame gyvenime, įskaitant vadovavimo ir sprendimų priėmimo 

sritis; 

26. pripaņįsta formaliojo, neformaliojo mokymosi ir savińvietos, taip pat savanorińkos veiklos 

svarbą skatinant saviugdą, ypatingą dėmesį skiriant kognityviniams ir nekognityviniams 

gebėjimams ir kompetencijoms, kritiniam mąstymui, gebėjimui suprasti skirtingą 

nuomonę, gebėjimui naudotis ņiniasklaidos priemonėmis, pasiprieńinimo diskriminacijai ir 

tarpkultūriniams įgūdņiams ir kompetencijoms, taip pat kalbų mokymuisi ir socialinei ir 

pilietinei kompetencijai, įskaitant kultūros paveldo paņinimą kaip priemonę, padedančią 

gerai suprasti ńiuolaikines problemas ir jas spręsti; 

27. tvirtina, kad sprendņiant kultūrų dialogo ir ńvietimo klausimą reikia laikytis lyčių poņiūrio 

ir atsiņvelgti į daugialypę diskriminaciją patiriančių ņmonių, įskaitant neįgaliuosius, 

LGBTI asmenis ir marginalizuotų bendruomenių atstovus, poreikius; 

28. ragina ES institucijas ińsamiau analizuoti visas radikalizacijos apraińkas ir naujai paņvelgti 

į politinio ekstremizmo ir smurto pobūdį ir procesus, pradedant nuo prielaidos, kad 

radikalizacija yra dinamińkas su santykiais susijęs procesas ir nenumatomas bei 

nenuspėjamas įvairių pokyčių padarinys; todėl teigiamai vertina 2015 m. kovo 17 d. 

Paryņiaus deklaraciją dėl pilietińkumo ir bendrų laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo 

vertybių propagavimo pasitelkiant ńvietimą, nes tai pastanga skatinti aktyvų kultūrų 

dialogą, taip pat visuotinį solidarumą ir tarpusavio pagarbą, daugiau dėmesio skirti 

svarbiam pilietiniam ugdymui, be kita ko, didinant informuotumą apie ińskirtinį kultūros 

priemonių, kuriomis skatinama mokinių ir studentų tarpusavio pagarba, vaidmenį; 

29. primena, kad pagal teisės aktus vyriausybės ir ES institucijos, remdamosi ņvalgybos 

tarnybomis ir teisėsaugos įstaigomis, privalo kovoti su nusikalstama veikla; vis dėlto 

paņymi, kad, pagal ES pagrindinių teisių chartijos nuostatas, taikant baudņiamąsias 
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priemones visuomet būtina gerbti ņmogaus teises, pvz., teisę į duomenų apsaugą, ņodņio 

laisvę, nekaltumo prezumpciją ir veiksmingą teisinę gynybą; 

30. mano, kad tarptautiniu lygmeniu propaguodama pagrindines vertybes, kultūrų dialogą ir 

kultūrų įvairovę ES turėtų grieņtai smerkti bet kokį neņmonińką ir ņeminantį elgesį ir visus 

ņmogaus teisių paņeidimus, kad būtų konkrečiai skatinama visapusińkai laikytis 

Visuotinės ņmogaus teisių deklaracijos; 

31. ragina valstybes nares uņtikrinti, kad nacionalinėje teisėje būtų visapusińkai įgyvendinti 

privalomi Europos ir tarptautiniai kovos su diskriminacija standartai; 

32. ragina valstybes nares įtraukti atskirtį patiriančių bendruomenių atstovus, migrantus, 

pabėgėlius ir priimančiųjų bendruomenių, taip pat religinių ir pasaulietinių bendruomenių 

atstovus į pagarbios ir įgalinančios integracijos procesus ir uņtikrinti, kad jie dalyvautų 

pilietiniame ir kultūriniame gyvenime ir kad visada, ypač nepaprastosios padėties atvejais, 

su jais būtų elgiamasi ņmonińkai, pagarbiai ir tvariai; 

33. teigiamai vertina parengiamuosius veiksmus dėl kultūros vaidmens ES ińorės santykiuose 

ir jų vaidmenį didinant kultūros, kaip ņmonių, socialinio ir ekonominio vystymosi 

veiksnio, padedančio įgyvendinti ińorės politikos tikslus, vaidmenį, taip pat ragina 

Europos ińorės veiksmų tarnybą ir ES atstovybes visame pasaulyje ņvelgti į kultūrą kaip į 

neatskiriamą ES ińorės politikos elementą, visose ES atstovybėse trečiosiose ńalyse 

partnerėse paskirti kultūros atańė ir rengti EIVT darbuotojų mokymus kultūros aspekto 

ińorės politikoje tema; ragina Komisiją kultūros diplomatiją ir kultūrų dialogą įtraukti į 

visas ES ińorės santykių priemones ir ES vystymosi darbotvarkę; taip pat ragina ES ir 

valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su kitomis Europos ir tarptautinėmis 

organizacijomis, pvz., Jungtinių Tautų Organizacija ir jos agentūromis, ypač UNESCO, 

UNICEF ir UNHCR, ir reikalauti, kad ńiose įstaigose Europos Sąjungai būtų veiksmingai 

ir tvirtai atstovaujama; be to, ragina bendradarbiauti su valstybių narių kultūros institutais, 

kad būtų geriau įgyvendinamos esamos priemonės, pvz., Europos Sąjungos nacionalinių 

kultūros institutų tinklo grupės, ir kuriamos naujos priemonės bendroms problemoms 

globalizuotame pasaulyje spręsti; 

34. mano, kad kultūra turėtų tapti esmine politinio dialogo su trečiosiomis ńalimis dalimi ir 

primena, kad reikia sistemingai integruoti kultūrą į vystymosi projektus ir programas; taigi 

pabrėņia, kad reikia pańalinti menininkų, pedagogų, akademinės bendruomenės atstovų ir 

kultūros profesionalų judumo kliūtis ir ńiuo tikslu suderinti ir supaprastinti vizų ińdavimo 

procedūras, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas kultūros srityje su visu pasauliu; 

35. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti strategijas, kuriose būtų pripaņįstama, kad 

kultūrų dialogas yra tos pačios kultūros atstovų ir skirtingų kultūrų atstovų sąveikaus 

bendravimo procesas, siekiama uņtikrinti tarpusavio pagarbą ir lygias galimybes, 

pateikiami ir įgyvendinami veiksmingi kovos su ekonomine ir socialine nelygybe, 

atskirties ir visų formų diskriminacijos prieņastimis sprendimai ir ugdomas gilesnis įvairių 

poņiūrių ir įvairios praktikos supratimas; primena, kad ņiniasklaida, įskaitant socialinę 

ņiniasklaidą, atlieka pagrindinį vaidmenį ir kaip galima ekstremalių diskursų platforma, ir 

kaip priemonė, padedanti kovoti su ksenofobinėmis idėjomis, atsisakyti stereotipų ir 

ińankstinių nuostatų ir skatinti toleranciją; 
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36. primena, kad kultūros paveldą sudaro kultūros raińkos įvairovė, todėl jis turėtų būti 

saugomas ir propaguojamas glaudņiai bendradarbiaujant su UNESCO ir priimant 

suderintus teisės aktus ir sudarant tarptautinius susitarimus; 

37. ragina valstybes nares ir Komisiją uņkirsti kelią ekstremizmui, t. y. ksenofobijai, rasizmui 

ir visų formų diskriminacijai ir marginalizacijai, naudojant bendruomenių sanglaudos 

priemones, kurios galėtų padėti sėkmingai maņinti ekonominius ir socialinius skirtumus, 

įtraukiant įvairiausius veikėjus, pvz., miestų planavimo specialistus, socialinius 

darbuotojus, bendruomenes, baņnyčias ir religines asociacijas, pedagogus, paramą ńeimai 

teikiančias organizacijas ir sveikatos apsaugos specialistus, siekiant kovoti su 

ekstremizmu, uņtikrinti socialinę įtrauktį ir formaliąją ir esminę lygybę, propaguoti 

įvairovę ir skatinti bendruomenių sanglaudą; 

38. rekomenduoja Europos Sąjungai bendradarbiauti uņtikrinant mokymo ir mokyklinio 

lavinimo prieinamumą pabėgėlių vaikams ir ńiuo tikslu toliau remti programas, susijusias 

su ńvietimo galimybių suteikimu per humanitarines krizes, ir uņtikrinti studentų migrantų 

integraciją Europoje; 

39. ragina Komisiją ir valstybes nares ińnagrinėti, parengti ir įgyvendinti sąveikius 

dalyvavimo visais valdymo lygmenimis metodus, orientuotus į jaunimą ir vaikus; 

40. atkreipia dėmesį į ńeimos vaidmenį saugant kultūrinį tapatumą, tradicijas, visuomenės 

etikos normas ir vertybių sistemas ir pabrėņia, kad vaikų supaņindinimas su jų visuomenės 

kultūra, vertybėmis ir normomis prasideda ńeimoje; 

41. ragina Komisiją ir Tarybą patvirtinti kultūrų dialogą kaip tvirtą ES politikos tikslą ir 

įsipareigoti jo siekti, taigi taip pat uņtikrinti ES paramą jam įvairiomis politikos 

priemonėmis, iniciatyvomis ir lėńomis, įskaitant kultūrų dialogą su trečiosiomis ńalimis, 

ypač su nestabiliomis valstybėmis; 

42. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau teikti prioritetą iniciatyvoms, kuriomis siekiama 

remti kultūrų įvairovę, kultūrų dialogą ir ńvietimą, ir visapusińkai naudotis ES 

finansinėmis priemonėmis, programomis ir iniciatyvomis, pvz., programomis 

„Erasmus+“, „Europa piliečiams“, „Kūrybińka Europa“ ir „Horizontas 2020“, ES 

kaimynystės politikos ir ińorės santykių priemonės, taip pat tokiomis institucijomis kaip 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, siekiant propaguoti ir remti kultūrų dialogą 

ir kultūrų įvairovę Europoje, kaimyninėse jos ńalyse ir kituose pasaulio regionuose; 

43. pabrėņia, kad Europos meno kūriniai daug prisidėjo prie kultūrinės įvairovės didinimo, ES 

vertybių sklaidos ir europiečių skatinimo kritińkai mąstyti; 

44. primena LUX premijos vaidmenį apdovanojant Europoje kuriamus filmus, atspindinčius 

europinę tapatybę arba Europos kultūrų įvairovę; 

45. ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti priemonių, kurių bus imtasi atsiņvelgiant į ńį 

praneńimą, poveikį, taip pat ragina Komisiją pateikti stebėsenos ataskaitą ir atlikti 

perņiūrą; 

o 
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o  o 

46. paveda Pirmininkui perduoti ńią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Komisijos pirmininko 

pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei uņsienio reikalams ir saugumo politikai, 

ES specialiajam įgaliotiniui ņmogaus teisių klausimais ir valstybėms narėms. 



 

RR\1082439LT.doc 13/18 PE565.021v02-00 

 LT 

AIŠKINAMOJI DALIS 

Europos Sąjunga ińgyvena ypatingą istorijos tarpsnį, kai tapatybės ir bendrumo sampratos 

ginčijamos, performuojamos ir ginamos. Ńį procesą lydį stiprios emocijos, kylančios dėl 

nuomonių įvairovės ir politinio poņiūrio skirtumų. 

2015 m. kovo 17 d. Paryņiaus deklaracija yra reikńmingas pareińkimas; sveikintinas jame 

ińdėstytas raginimas valstybėms narėms imtis veiksmų siekiant stiprinti kultūrų dialogo 

vaidmenį ńvietimo ir mokymo srityje. 

Tai būtina norint tinkamai spręsti problemas, su kuriomis ńiuo metu susiduriama, ir 

pakloti pagrindą tvirtoms, savimi pasitikinčioms, atsparioms ir darnioms ateities 

bendruomenėms. 

ES valstybių ńvietimo ministrai kartu aińkiai patvirtino, kad pliuralistinės, 

nediskriminuojančios, tolerantińkos ir teisingos visuomenės, kuriose visa ńirdimi 

pritariama moterų ir vyrų solidarumui ir lygybei siekiant uņtikrinti pagrindinių ES 

vertybių – ņmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės principo ir 

pagarbos ņmogaus teisėms (nurodytų Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje) – laikymąsi, yra vertybė. 

Taigi Paryņiuje sutarta, kad valstybės narės turi formuoti ńvietimo politiką taip, kad būtų 

pasiektas toks tikslas, o pilietińkumas turi būti pagrindinė priemonė sėkmingam ńių 

kolektyvinių pastangų rezultatui uņtikrinti. 

Ńis praneńimas – tai mėginimas vadovautis bendru ńvietimo ministrų susitarimu, kuriuo 

remiantis buvo sutelktos pastangos, būtinos norint uņkirsti kelią marginalizacijai, 

netolerancijai, rasizmui ir radikalizacijai bei su tuo kovoti, taip pat ińsaugoti lygių 

galimybių visiems pagrindą. 

Praneńime ńalia ińńūkių įvardijamos galimybės ir pateikiamos konkrečios rekomendacijos 

imtis veiksmų visais valdņios lygmenimis – taip pat ir ES lygmeniu – įskaitant daugiau 

dėmesio kultūrai įgyvendinant ińorės santykius ir ES vystymosi darbotvarkę. Be to, 

pripaņįstamas unikalus vaidmuo, kurį kultūra gali atlikti kuriant taiką, sprendņiant 

konfliktus ir uņkertant kelią krizėms. 

Kultūrų dialogas kaip pozityvus diskursas 

Nors ńio praneńimo tema ir tikslai atspindi nerimą dėl dramatińkų smurtinių įvykių, 

kuriuos Europa ińgyveno pastaraisiais mėnesiais ir metais, ir perteikia kolektyvinį ryņtą 

uņkirsti kelią radikalizacijai ir ekstremizmui, jame vadovaujamasi platesniu poņiūriu, t. y. 

skatinama naujai paņvelgti į politinio smurto, kurio ińtakos – prielaida, kad radikalizacija 

yra dinamińkas santykių procesas ir nenumatyta bei nenuspėjama destruktyvių įvykių 

pasekmė – pobūdį ir procesus. 

Ńio diskurso kertinis akmuo yra galimybė labiau paņinti save – tai pirmas ņingsnis norint 

pradėti suprasti kitą. Remiantis pripaņinta kultūrų teorija, apie save daugiausia suņinome 

tada, kai savo atspindį matome kituose. Paņinti save svarbu, jei norima pasitikėti savimi ir 
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ugdyti socialinius įgūdņius – visa tai gali būti naudinga integracijos procesui ir ņmogaus 

pasirengimui aktyviam pilietińkumui, tačiau turi būti naudojami pagalbos mechanizmai. 

Kultūrų dialogas yra dvipusis procesas ir abiem pusėms naudingas gebėjimas vienai į kitą 

suprasti. Nemaņai puikių geriausios kultūros mainų praktikos pavyzdņių pateikta ES 

finansuojamose programose, pvz., „Erasmus+“ ir kitose NVO vykdomose iniciatyvose, 

taip pat jų randama miestų partnerystėje, finansuojamoje pagal programą „Europa 

piliečiams“, kuri turi ilgą kartų ir kultūrų dialogo patirtį. 

Reikia paņymėti, kad kultūra yra ne statińka, o dinamińka idėja, apimanti daugybę bendrų 

atskaitos tańkų, įskaitant kalbą, religiją, aprangos kodą, maistą ir gėrimus bei tradicinius 

menus ir amatus. Be to, turėtų būti pripaņinta, kad migruojančios tautos atsineńa įgūdņius, 

ņinias, idėjas, naują poņiūrį, verslumą ir kultūros praktiką ir taip praturtina bendruomenių, 

kurių dalimi jos tampa, socialinį audinį, taip pat kad migracija yra mūsų kultūrinio 

paveldo dalis. 

Kartais esminės smurtinio ekstremizmo prieņastys gali būti susijusios su kultūrine, 

socialine ir ekonomine ņmogaus atskirtimi nuo savo visuomenės. Nesantaiką kurstančios 

ir menkinančios pastabos apie marginalizuotas bendruomenes ir maņumas, taip pat 

daugelio ņmonių – ypač jaunimo – patiriama diskriminacija gali nulemti susvetimėjimą, 

kuris gali nuvesti į tam tikrų visuomenės grupių segregaciją. Tai, kad dėmesys jaunimui ir 

maņumoms skiriamas tik vykstant radikalizacijai, taip pat gali vesti į vis didesnę 

stigmatizaciją. Taigi būtina vis labiau propaguoti ne tik maņumoms atstovaujančio 

jaunimo įtrauktį, dalyvavimą ir aktyvų pilietińkumą, bet ir atsiņvelgti į vyraujančias 

kultūrines grupes, dėl sudėtingų veiksnių taip pat netekusias vietos bendruomenės 

paramos, kuri joms gali labiausiai praversti sudėtingu laikotarpiu. 

Norint laikytis pozityvaus poņiūrio, svarbu suprasti, kad skirtingi diskursai – kultūrų 

dialogo rezultatas – ir didņiavimasis kultūrų įvairove gali paskatinti empatijos atsiradimą, 

įgalinti marginalizuotas bendruomenes ir puoselėti aktyvesnį pilietińkumą, nes palaikant ńį 

dialogą taip pat keliami daugumos stereotipų, ińankstinio nusistatymo ir diskriminacijos 

klausimai. 

Kultūrų dialogo sampratos klausimo sprendimas teisės aktais yra ir ińńūkis, nes ji yra 

daugiadisciplininio, tarpdisciplininio ir įvairias disciplinas sujungiančio pobūdņio ir veikia 

mūsų visuomenes tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmenimis. Tad kadangi kultūrų 

dialogas nėra teisinė samprata, jis nėra reglamentuojamas nacionalinės, ES ar tarptautinės 

teisės nuostatomis, bet grindņiamas tarptautinėmis programomis, kuriomis siekiama gerbti 

ņmogaus teises ir kultūrų įvairovę. 

Todėl praneńime laikomasi teigiamos, iniciatyvios pozicijos, įņvelgiant susidariusių 

situacijų teikiamas galimybes, o ne perdėtai reaguojant į baimės kultūrą. Ypatingas 

dėmesys praneńime skiriamas siekiui skatinti būtinybę atgaivinti ir stiprinti pozityvų 

įvairiausių bendruomenių dialogą, kuris leistų geriau suprasti ir priimti bendras 

pagrindines vertybes, ir taip kloti pagrindą įtraukesnėms ir pliuralistińkesnėms 

visuomenėms. 
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Įtraukus mokymasis ir aktyvus pilietiškumas 

Norint skatinti kultūros pliuralizmą, dalyvavimas demokratijos procesuose visais 

lygmenimis būtinas ne tik piliečių dalyvavimo institucinėse struktūrose poņiūriu, bet ir 

plėtojant skirtingų interesų, kilmės ir patirties grupių dialogą bei konsensusą. 

Taigi turime parengti jaunų ņmonių kartą, kuri būtų veikli, jaustų pareigą ir pasiņymėtų 

tokiomis savybėmis, kaip verslumas, lyderystė, polinkis į savanorińką veiklą ir 

kompetencijos ugdymą. Ńie jaunuoliai turėtų drąsiai spręsti problemas ir lavinti savo 

kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimus, reikalingus norint vertinti skirtingas nuomones, 

ińmokti naudotis ņiniasklaidos priemonėmis ir ugdyti tarpkultūrinius įgūdņius, taip pat 

socialines ir pilietines kompetencijas, įskaitant mokymąsi apie kultūros paveldą. 

Į mokymą ir mokymąsi būtina ņvelgti diferencijuotai, kad būtų uņtikrintos konkrečios 

bendruomenės reikmės – nuo ankstyvo amņiaus patirties iki mokymosi visą gyvenimą. 

Ńiuo tikslu tiek statutiniams, tiek savanorińkai dirbantiems pedagogams turėtų būti 

rengiamos aukńtos kokybės pilietińkumo mokymo programos. 

Keliant praeities klausimus svarbu uņtikrinti, kad paveldu ir istorija būtų naudojamasi ne 

kaip priemone nesantaikai kurstyti, o kaip galimybe įveikti ńiuolaikinius ińńūkius jautriai 

interpretuojant rūpimus klausimus ir įgyvendinant sumanias tikslines ńvietimo programas. 

Ńvietimas ir kultūrų paņinimas skirtingose jų aplinkose nepaprastai svarbūs tvariai 

paņangai aktyvaus pilietińkumo srityje uņtikrinti. Mokymasis yra dinamińkas procesas, 

galintis vykti įvairiausiose aplinkose ir leidņiantis įgyti papildomų gyvenimo įgūdņių, 

perduodamų ņinių bei tarpkultūrinių kompetencijų. Todėl praneńime ńvietimo klausimas 

keliamas atsiņvelgiant ne tik į vaikus ir jaunimą, bet ir uņtikrinant visų kartų atstovų 

dalyvavimą, pirmiausia pasinaudojant mokymosi visą gyvenimą galimybėmis. 

Norint, kad būtų pasiektas įtraukaus kokybińko mokymosi tikslas, turi būti pripaņinta 

mokymosi sistemų ir ugdytojų, įskaitant ńeimą, bendruomenę ar darbo aplinką, įvairovė, 

taip pat galimybė mesti ińńūkį tradiciniams mokytojų ir mokinių santykiams. Taip pat 

svarbu nuosekliai kreipti dėmesį į formaliojo ir neformaliojo mokymosi sąveiką bei darbo 

visais lygmenimis naudą, pvz., skirtingų kartų atstovams mokantis vieniems iń kitų, 

dalijantis mokymosi patirtimi tarpusavyje, mokantis ńeimoje, darbe, internetu, muziejuose, 

per meną ir sportą bei gamtoje. 

Neformaliojo mokymosi ir savińvietos aplinka, kuria labai naudojamasi bendruomenės 

ńvietimo ir darbo su grupėmis kontekste – o jam nepakankamai atstovaujama teikiant 

vyraujančios krypties akademinio ir suaugusiųjų ńvietimo paslaugas – suteikia galimybes 

aktyviai propaguoti bendras laisvės, tolerancijos ir nediskriminavimo vertybes mokantis 

apie ņmogaus, įskaitant moters ir vaiko, teises. Mokinių dalyvavimas derantis ir priimant 

sprendimus pačiose mokymosi struktūrose padeda stiprinti demokratines vertybes ir 

leidņia mokymosi bendruomenių nariams tapti aktyviais piliečiais. 

Praneńime ypatingas dėmesys skiriamas savanorińkos veiklos, sporto ir meno vaidmeniui 

stiprinant socializacijos procesus ir skatinant asmenų, įskaitant maņumų, marginalizuotų 

bendruomenių atstovus, migrantus ir pabėgėlius, aktyvumą siekiant geresnių galimybių 

įsitraukti į kultūrinį ir socialinį gyvenimą. Mokymasis siekiant tapti lyderiu ir įgūdņių 

lavinimas siekiant priimti sprendimus nepaprastai svarbus norint kurti atsparias, darnias ir 
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tvarias visuomenes. Todėl kultūrų dialogo vaidmuo ugdant pilietińkumą turi būti ilgalaikės 

sėkmingų, funkcionalių ir draugińkų visuomenių, kurios didņiuotųsi savo paveldu ir 

suvienytų įvairovę, kūrimo strategijos dalis. 

Išvados. Nuoseklaus integruoto požiūrio link 

Norint spręsti uņdavinius, apie kuriuos kalbama ńiame praneńime, kultūrų dialogas ir 

įvairovė turi būti universaliai integruoti į visas politikos sritis, pvz., į vaikų ir jaunimo 

politiką, ńvietimą, judumą, uņimtumą ir socialinius reikalus, saugumą ir vidaus reikalus, 

taip pat į moterų teisių ir lyčių lygybės bei regioninės plėtros sritis. Būtinas didesnis ir 

nuoseklesnis skirtingų politikos struktūrų ir teminių sričių atstovų bendradarbiavimas ne 

tik ES, bet ir nacionaliniu bei vietos lygmenimis. 

Į praneńimą įtrauktas ypatingas prańymas įtraukti kultūrų dialogą į ES ińorės santykius, 

taip pat į ES vystymosi darbotvarkę. Kultūra atlieka esminį vaidmenį puoselėjant 

demokratizaciją, taikdarystę ir pagarbą ņmogaus teisėms, o tai ypač aktualu ńio praneńimo 

temai. Dinamińko kultūros vaidmens, įskaitant kultūros įvairovės propagavimą ir apsaugą, 

kaip vadinamosios ńvelniosios galios vystymas tarptautinėje arenoje, gali būti naudingas 

ES ir jos valstybėms narėms palaikant santykius su platesniu pasauliu. 

Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į judumo ir mainų vaidmenį skatinant kultūrų dialogą. 

Ińńūkis, su kuriuo susiduriama ńioje srityje, – visapusińkai naudotis esamomis 

priemonėmis ir sudaryti galimybes pasiekti daugiau dalyvių, siekiant įtraukti dėl 

marginalizacijos, geografinės ar socialinės izoliacijos ir kitokios diskriminacijos 

kenčiančius asmenis. 

Integruotas poņiūris siekiant kelti klausimą dėl kultūrų dialogo, kultūrų įvairovės ir 

ńvietimo vaidmens propaguojant ES pagrindines vertybes taip pat reikalauja didesnio 

tarptautinių institucijų – ES, jos valstybių narių ir tokių tarptautinių organizacijų, kaip 

Jungtinės Tautos ir jos atitinkamos agentūros, visų pirma UNESCO, UNICEF ir JT 

vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras – bendradarbiavimo, siekiant geriau 

įgyvendinti esamas ir parengti naujas priemones bendriems sunkumams globalizuotame 

pasaulyje įveikti. 

Be politikos ir teisės aktų rengėjų veiksmų praneńime primenama, jog būtina labiau 

atsiņvelgti į svarbią pilietinės visuomenės įtaką uņtikrinant kultūros mainus, ņmonių 

tarpusavio dialogą, taikdarystės iniciatyvas ir piliečių dalyvavimą, kad bendruomenių 

įgalinimas būtų svarbiausias socialinės sanglaudos proceso stiprinimo aspektas. Ńiuo 

tikslu būtina teikti struktūrizuotą tvarią paramą NVO, vaikų ir jaunimo organizacijoms 

bei mokymo institucijoms, taip pat susijusioms visuomeninio lygmens organizacijoms ir 

nedidelėms visuomeninėms iniciatyvoms. 
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