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et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0373/2015 

Europa-Parlamentets beslutning om betydningen af interkulturel dialog, kulturel 

mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 2 og til artikel 4, stk. 1 og 2, i traktaten om Den Europæiske 

Union, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig artikel 6, 

ifølge hvilken uddannelse og kultur er to områder, hvor Unionen ikke har nogen beføjelse 

og ikke kan blande sig i de kompetencer, der er forbeholdt medlemsstaterne; 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
1
, særlig 

artikel 10, 11 og 12, og til præamblen,  

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 2 i protokol 

nr. 1 hertil, 

– der henviser til De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution af 20. december 

2010 med titlen "Culture and Development", 

– der henviser til UNESCO's konvention fra 2005 om beskyttelse og fremme af de 

kulturelle udtryksformers mangfoldighed, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, navnlig artikel 16, 

og FN-erklæringen om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på 

grundlag af religion eller tro,  

– der henviser til Pariserklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier 

frihed, tolerance og ikke-diskrimination ved hjælp af uddannelse, som blev vedtaget på 

det uformelle møde mellem EU’s undervisningsministre den 17. marts 2015 i Paris 

(8496/15), 
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– der henviser til de endelige fælles henstillinger fra formandstrioen på EU's 2015-

ungdomskonference i Luxembourg, hvori der blevet taget hensyn til høringer inden for 

rammerne af en struktureret dialog, der har til formål at sætte unge mennesker i stand til 

at engagere sig politisk i det demokratiske liv i Europa, og hvor Europa-Parlamentet blev 

opfordret til at fremme en værdibaseret og aktiv undervisning i medborgerkundskab, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0373/2015), 

A. der henviser til, at EU's medlemsstater repræsenterer en umådelig stor rigdom af kulturel, 

social og sproglig mangfoldighed; der på denne baggrund henviser til, at det er af 

afgørende betydning at respektere disse forskelle og undgå enhver form for påtvungen 

standardisering, som ville udgøre et sandt overgreb på de europæiske folkeslag; 

B. der erindrer om, at interkulturel dialog ikke er et juridisk begreb og derfor ikke er 

reguleret i nationale, EU- eller internationale love, men er udledt af en teori om sociale 

relationer; 

C. der henviser til, at det er vigtigt at være lydhør over for nationale særpræg for at styrke 

respekten for kulturel mangfoldighed og for at tage højde for de komplekse realiteter i 

vores samfund; 

D. der henviser til, at opfyldelsen af denne målsætning ikke kun er en opgave for de 

offentlige myndigheder og beslutningstagere, men et fælles ansvar for samfundet som 

helhed, heriblandt en bred vifte af aktører som familier, medier, undervisere, 

virksomheder, ledere af samfundsgrupper og religiøse samfund; der henviser til, at det er 

vigtigt ikke blot at understrege den rolle, som de politiske aktører spiller, men også den 

rolle, der spilles af alle andre interesserede parter, som er involveret i at bevare respekten 

for den kulturelle mangfoldighed i Europa; 

E. der henviser til, at respekt for kulturel mangfoldighed og fredelig dialog skal være baseret 

på ægte respekt for traditionelle kulturer i Europa, navnlig ved at anerkende de enkelte 

medlemsstaters specifikke historie og kultur; der minder om, at accept af et fælles sæt 

værdier og traditioner netop er det, der samler folk, og som i øjeblikket er under angreb 

fra forskellige totalitære bevægelsers side overalt i verden; 

F. der henviser til, at respekt for traditionelle kulturer er en integrerende del af udviklingen, 

og at ethvert forsøg på at undergrave disse kulturer kan give anledning til spændinger 

blandt de berørte befolkningsgrupper og således give den modsatte virkning; 

G. der henviser til, at Europa og verden i øjeblikket står over for talrige udfordringer, som er 

forbundet med globalisering, immigration, kulturelle og interreligiøse konflikter og 

voksende radikalisme; 

1. mener, at en fælles EU-tilgang bør stræbe efter at fremme de forskellige nationale 

kulturer for fuldt ud at leve op til princippet om kulturel mangfoldighed; 

2. mener, at flere ledere i medlemsstaterne har erkendt, at multikulturalismen er slået fejl, 
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hvilket bør medføre, at de tager deres integrationsstrategi op til fornyet overvejelse, 

navnlig på det uddannelsesmæssige område; 

3. mener, at integration af det kulturelle område i medlemsstaternes bilaterale eller 

multilaterale eksterne forbindelser og udviklingspolitik er et redskab til konfliktløsning, 

fredsskabelse og forebyggelse af kriser; 

4. mener, at kulturel dialog og mangfoldighed fortsat bør være redskaber, som suveræne 

stater har til rådighed i deres bilaterale eller multilaterale forbindelser indbyrdes eller med 

tredjelande; 

5. opfordrer til, at der tages hensyn til den interreligiøse dialog som en forudsætning for fred 

og et væsentligt konfliktstyringsredskab ved at fokusere på individets værdighed og på 

behovet for at værne om menneskerettighederne overalt i verden, under særlig henvisning 

til retten til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed samt til religiøse 

mindretals, især de mellemøstlige kristnes, ret til beskyttelse; 

6. understreger, at en ægte dialog mellem kulturerne ansporer til et positivt og 

samarbejdsorienteret samspil, fremmer forståelse og respekt mellem kulturer, øger 

mangfoldigheden og respekten for demokrati og frihed; påpeger, at en dialog af denne art 

kun er mulig, hvis den enkelte borger bliver en del af og respekterer den dominerende 

kultur i det land, hvor han eller hun bor; 

7. opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at styrke uddannelsen og 

undervisningen i medborgerkundskab, hvilket vil give underviserne mulighed for at være 

mere opmærksomme på det brede spektrum af synspunkter, samtidig med at de kan sikre, 

at alle respekterer den enkelte medlemsstats særlige kulturelle rammer; 

8. anerkender behovet for at skabe læringsmiljøer, der er baseret ikke kun på rettigheder, 

men også på pligter, såsom respekt for læreres autoritet, eftersom uddannelse kun kan 

skabe stabile rammer ved at tage hensyn til disse to dimensioner; understreger desuden, at 

selv om det er vigtigt at undervise i værdier, er indlæring af grundlægende færdigheder 

såsom at læse og skrive fortsat væsentlig for ethvert individs personlige udfoldelse; 

9. anerkender behovet for at yde bæredygtig støtte til offentlige og private 

uddannelsesstrukturer, ungdomsorganisationer og uddannelsesinstitutioner, forudsat at de 

er i overensstemmelse med den enkelte medlemsstats frihedsprincipper og 

grundlæggende rettigheder, så de kan modvirke de mange aspekter ved den manglende 

jobsikkerhed, som den unge generation i øjeblikket er ramt af; 

10. tilskynder til integrerende undervisnings- og uddannelsesaktiviteter inden for kunst og 

sport for alle aldersgrupper samt frivilligt arbejde, med henblik på at styrke 

socialiseringsprocesser og processer med assimilering af de enkelte medlemsstaters 

særlige nationale kultur; 

11. opfordrer EU’s institutioner til at fortsætte deres analyse af radikalisering, til at indtage 

en modig og realistisk holdning i deres drøftelser med suveræne medlemsstater med 

henblik på at forstå den politiske voldsproces' fulde omfang og uddrage de relevante 

konklusioner; lykønsker i denne forbindelse talerne på Kultur- og Uddannelsesudvalgets 
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offentlige høring torsdag den 15. oktober 2015 om forebyggelse af radikalisering med 

kvaliteten af deres indlæg og det stof til eftertanke, de leverede i deres egenskab af ægte 

advarende stemmer; 

12. opfordrer medlemsstaterne og deres befolkning til selv at bestemme deres opfattelse af 

medborgerskab og sameksistens og den måde, hvorpå de integrerer eller assimilerer 

udlændinge i deres land; minder i den forbindelse om, at alle nyankomne uanset 

omstændighederne i forbindelse med deres ankomst bør vise respekt over for 

værtslandets kultur og traditioner som en uomgængelig forudsætning for at erhverve nyt 

statsborgerskab og sikre national samhørighed; 

13. minder om, at medlemsstaterne i henhold til bestemmelserne i artikel 6 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde har fuld kompetence på kulturområdet, og at EU 

kun har beføjelser til at gennemføre tiltag til at "understøtte" medlemsstaternes tiltag; 

anerkender, at kultur er et diplomatisk redskab af afgørende betydning, men tvivler på, at 

det er umagen værd yderligere at institutionalisere den i betragtning af risikoen for at 

krænke nærhedsprincippet; 

14. støtter medlemsstaterne i de aktioner, som de finder nødvendige for at forebygge 

ekstremisme og marginalisering ved hjælp af foranstaltninger, som deres regering anser 

for hensigtsmæssige i forhold til deres lands specifikke forhold (historiske bånd med 

visse samfund, bilaterale aftaler osv.), og heri inddrage en bred vifte af aktører med det 

formål at bekæmpe terrorisme og sikre stabiliteten i de enkelte stater. 

15. noterer sig det demokratiske underskud, som flere medlemsstater lider under, og som 

regelmæssigt kommer til udtryk i valgdeltagelsen, især blandt unge, men også i de 

forskellige opinionsundersøgelser, der viser den unge generations pessimistiske 

indstilling over for deres regeringer; er overbevist om, at disse elementer ikke er andet 

end symptomer på en dybere tillidskrise, som det gælder om at overvinde ved hjælp af 

instrumenter som uddannelse og kultur; mener, at fornyet vægt på undervisningen i fag 

som historie, men også i andre humanistiske fag som græsk og latin ville give unge 

mulighed for atter at få forbindelse til deres rødder og således give sig i kast med 

fremtiden i forvisningen om at vide, hvor de kommer fra; opfordrer derfor alle 

medlemsstater til at overveje denne revaluering af grundlæggende viden som et middel til 

at skabe aktivt medborgerskab og tilskynde de unge til at tjene deres lande; 

16. noterer sig undervisernes og lærernes væsentlige rolle for - i samarbejde med familierne - 

at styrke de sociale bånd i deres opgave med at skabe et tilhørsforhold og hjælpe unge 

med at udvikle medborgerlige og etiske værdier; 

17. minder om, at den enkelte medlemsstat frit bør kunne vælge, på hvilken måde dens 

integrations- og sameksistensprocesser skal foregå; er overbevist om, at det ikke er 

muligt at leve op til udfordringerne ved integration ved at pålægge foranstaltninger "fra 

oven", idet disse udfordringer varierer meget fra den ene stat til den anden alt efter de 

specifikke nationale og især historiske forhold; anerkender, at modtagelse af migranter i 

dag er et europæisk problem, men tilføjer, at tidligere erfaringer har vist, at en 

integrationsmodel, der virker perfekt i ét land, kan slå helt fejl i et andet, og at tvungen 

standardisering langt fra at være nogen løsning i stedet kan skabe nye problemer; 
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18. minder medlemsstaternes regeringer om, at de er blevet demokratisk valg, og at deres 

investeringer og udgifter derfor kun bør gå til formål af almen interesse for deres 

respektive lande og til opfyldelse af befolkningens behov; understreger, at det ikke er 

EU-institutionernes opgave at tilskynde suveræne nationer til at favorisere noget program 

eller initiativ af kulturel eller uddannelsesmæssig art på bekostning af deres frihed; 

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, til 

næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Europæiske Unions særlige repræsentant 

for menneskerettigheder samt til medlemsstaterne 

Or. fr 

 

 


