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Jelentés A8-0373/2015 

Julie Ward 

Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós 

alapértékek előmozdításában 

2015/2139(INI) 

 Az A8-0373/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe 

lépő alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének 

(4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az interkulturális párbeszéd, a kulturális 

sokszínűség és az oktatás szerepéről az uniós alapértékek előmozdításában 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére és 4. cikkének (1) és 

(2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 6. 

cikkére, amely szerint az oktatás és a kultúra két olyan területet képez, amely felett az 

Unió semmilyen hatáskörrel sem rendelkezik, továbbá nem avatkozhat be a tagállamok 

ezzel kapcsolatos hatásköreinek gyakorlásába, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára
1
 és különösen annak 10., 11. és 12. 

cikkére, valamint preambulumbekezdésére, 

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére, és különösen az ahhoz csatolt 2. 

jegyzőkönyv 1. cikkére, 

– tekintettel a kultúráról és a fejlesztésről szóló 2010. december 20-i ENSZ-közgyűlés 

határozatára, 

– tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 

2005. évi UNESCO-egyezményre, 

– tekintettel az Emberi Jogok 1948-as Egyetemes Nyilatkozatára és elsősorban annak 16. 

cikkére, valamint az ENSZ a valláson vagy meggyőződésen alapuló intolerancia és 

megkülönböztetés minden formájának megszüntetéséről szóló nyilatkozatára,  

– tekintettel az európai uniós oktatási miniszterek nem hivatalos ülésén, 2015. március 17-

én Párizsban elfogadott, „a polgári szerepvállalásnak, valamint közös értékeinknek: a 
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szabadságnak, a toleranciának és a megkülönböztetésmentességnek az oktatás által 

történő előmozdításáról” témájú Párizsi Nyilatkozatra (8496/15), 

– tekintettel az uniós elnökség triójának keretében 2015-ben Luxembourgban megrendezett 

európai ifjúsági konferencia végső ajánlásaira, amelyek figyelembe vették a strukturált 

párbeszéd keretében folytatott konzultációkat, melyeknek célja az volt, hogy a fiatalokat 

az európai demokratikus életben való politikai részvételre ösztönözze, és amelyek 

felszólították az Európai Parlamentet, hogy támogassa az értékeken alapuló és aktív 

állampolgári oktatást, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, 

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A8-0373/2015), 

A. mivel az EU tagállamai a kulturális, társadalmi és nyelvi sokszínűség hatalmas tárházai; 

mivel ezzel kapcsolatosan alapvető fontosságú, hogy ezeket a különbségeket tiszteletben 

tartsák, elkerülve az egységesítés erőltetett folyamatát, ami az európai népek elleni valódi 

erőszakos cselekedet lenne; 

B. emlékeztet arra, hogy a kultúrák közötti párbeszéd nem jogi fogalom, nem szabályozza 

nemzeti, uniós vagy nemzetközi jog, hanem a társadalmi kapcsolatok elméletéből 

származik; 

C. mivel fontos odafigyelni a nemzeti jellegzetességekre a kulturális sokféleség tiszteletben 

tartásának megerősítése, illetve társadalmaink összetett valóságának kezelése érdekében; 

D. mivel az e célok elérése nem csak a hatóságok és a döntéshozók feladata, hanem a 

társadalom egészének, többek között az érintett felek, például a családok, a 

tömegtájékoztatás, az oktatók, a vállalkozások, a közösségi és hitéleti vezetők széles 

körének a közös felelőssége; mivel a politikai szereplők mellett hangsúlyozni kell a 

kulturális sokszínűség Európa-szerte történő tiszteletben tartásában érintett minden más 

fél szerepét is; 

E. mivel a kulturális sokszínűség tiszteletben tartásához és a békés párbeszédhez a 

hagyományos európai kultúrák valódi tiszteletben tartására, különösen pedig minden 

tagállam történelmének és identitásának elismerésére van szükség; emlékeztet arra, hogy 

a népek egymáshoz közelítését éppen a közös értékek és hagyományok elismerésével 

lehet elérni, és jelenleg világszerte épp ennek aláásására tesznek különböző totalitárius 

kísérleteket; 

F. mivel a hagyományos kultúrák tiszteletben tartása a fejlődés szerves része, az e kultúrák 

aláásására tett valamennyi kísérlet feszültséget okozhat az érintettek között, és így 

visszájára sülhet el; 

G. mivel Európa és a világ számos kihívással szembesül a globalizáció, a bevándorlás, a 

vallások és kultúrák közötti konfliktusok és a radikalizmus fokozódása kapcsán; 

1. azzal érvel, hogy az európai uniós megközelítésnek arra kell törekednie, hogy a 

különböző nemzeti kultúrák teljes mértékben megfeleljenek a kulturális sokszínűség 
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elvének; 

2. véleménye szerint annak, hogy a tagállamok számos vezetője elismerte a 

multikulturalizmus bukását, ahhoz kell vezetnie, hogy újragondolják integrációs 

stratégiáikat, különösen az oktatás terén; 

3. azt vallja, hogy a kultúra területének a tagállamok kétoldalú és többoldalú 

külkapcsolataiba és fejlesztési szakpolitikáiba való beemelése révén eszköz születik a 

konfliktuskezelés, a béketeremtés és a válságmegelőzés céljaira; 

4. úgy véli, hogy a kulturális párbeszédnek és sokféleségnek továbbra is olyan eszköznek 

kell lennie, amely a szuverén államok rendelkezésére áll egymással vagy harmadik 

országokkal fenntartott két- vagy többoldalú kapcsolataik során; 

5. szorgalmazza, hogy a vallásközi párbeszédet a béke előfeltételeként és a 

konfliktuskezelés alapvető eszközeként vegyék figyelembe, amelynek középpontjába az 

egyén méltóságát, valamint az emberi jogok világszerte történő tiszteletben tartásának 

szükségességét helyezik, különös tekintettel a gondolat, a lelkiismeret és a vallás 

szabadságára, valamint a vallási kisebbségek, különösen a keleti keresztények 

védelemhez való jogára; 

6. hangsúlyozza, hogy a kultúrák közötti valódi párbeszéd ösztönzi a pozitív és 

együttműködésen alapuló kölcsönhatásokat, előmozdítja a kultúrák közötti megértést és 

tiszteletet, fokozza a sokszínűséget, valamint a demokrácia és a szabadság iránti 

tiszteletet; ismételten megerősíti, hogy ez a párbeszéd csak akkor lehetséges, ha minden 

polgár magáénak érzi és tiszteletben tartja a lakóhelye szerinti ország uralkodó kultúráját; 

7. e tekintetben ösztönzi a tagállamokat, hogy fejlesszék a szakképzést és az állampolgári 

ismeretek oktatását, ami lehetővé teszi az oktatók számára, hogy az oktatásban jobban 

tükröződjék a vélemények sokfélesége, mindeközben biztosítsák, hogy mindenki 

tiszteletben tartsa az egyes tagállamok sajátos kulturális kontextusát; 

8. elismeri, hogy olyan tanulási környezetet kell teremteni a diákoknak, amely nemcsak 

jogokon alapul, hanem kötelességeken is, köztük a tanári tekintély tiszteletén, mivel az 

oktatás csak akkor nyújthat stabil keretet, ha magában foglalja e két dimenziót, 

hangsúlyozza továbbá, hogy bár fontos az értékek tanítása, továbbra is alapvető 

jelentőségű minden egyén személyes kiteljesedése szempontjából az olyan alapkészségek 

elsajátítása, mint az írás és olvasás; 

9. elismeri, hogy tartós támogatást kell nyújtani az állami és magánkézben lévő oktatási 

intézmények, az ifjúsági szervezetek és a szakképzési intézmények számára, amennyiben 

tiszteletben tartják az egyes tagállamok szabadság-elveit és alapértékeit, a fiatalokat 

jelenleg sújtó foglalkoztatási bizonytalanság számos aspektusának kezelése céljából; 

10. támogatja az inkluzív oktatási és szakképzési tevékenységeket a művészet és a sport terén 

minden életkorban, akárcsak az önkéntességet a szocializálódási folyamat, illetve az 

egyes tagállamok nemzeti kultúrájának feldolgozását célzó folyamatok megerősítése 

érdekében; 
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11. arra ösztönzi az EU intézményeit, hogy folytassák a radikalizálódással kapcsolatos 

elemzésüket, valamint hogy foglaljanak el bátor és realisztikus álláspontot a szuverén 

tagállamokkal folytatott viták során, hogy teljes mértékben megértsék a politikai erőszak 

folyamatait és levonják a megfelelő következtetéseket; e tekintetben üdvözli a Kulturális 

Bizottság által a radikalizálódás megelőzése témájában szervezett 2015. október 15-i 

nyilvános meghallgatáson felszólalók magas színvonalú előadásait és visszaélést jelentő 

minőségükben az általuk felvázolt elgondolásokat; 

12. felszólítja a tagállamokat és lakosságukat, hogy határozzák meg a polgárságra és 

együttélésre vonatkozó saját koncepcióikat, és annak módját, hogyan integrálják, sőt 

asszimilálják a külföldieket országukban; emlékeztet ebben a tekintetben arra, hogy 

minden újonnan érkezőnek, bármilyenek is legyenek érkezésének körülményei, tisztelnie 

kell a befogadó ország kultúráját és hagyományait, amely elengedhetetlen előfeltétele az 

új állampolgárság szerzésének és a nemzeti összetartozás biztosításának; 

13. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint a kultúra 

területe teljes mértékben a tagállamok hatáskörébe tartozik, és az Unió hatásköre 

mindössze az őket „támogató” tevékenységre korlátozódik; elismeri ugyanakkor, hogy a 

kultúra elengedhetetlen eszköz a diplomáciában, de kétségei vannak afelől, hogy ésszerű-

e a kulturális fellépés további intézményesítése, amely a szubszidiaritás elve 

gyengülésének kockázatával jár; 

14. felszólítja a tagállamokat, hogy a szélsőségességet és marginalizálódást előzzék meg 

olyan általuk szükségesnek tartott intézkedésekkel, amelyek a kormányuk véleménye 

szerint megfelelnek országuk sajátos körülményeinek (történelmi kapcsolatok bizonyos 

közösségekkel, kétoldalú megállapodások stb.), és amelyekbe számos szereplőt bevonnak 

a szélsőségesség leküzdésének és az egyes államok stabilitása biztosításának céljával; 

15. megjegyzi, hogy számos tagállamban demokratikus deficit tapasztalható, amelyet mutat 

egyrészt a fiatalok részvételi aránya a választásokon, másrészt a fiatalabb generációknak 

a kormányukkal szembeni pesszimizmusát jelző számos felmérés; meggyőződése, hogy 

ezek csupán egy mélyebb bizalmi válság tünetei, amelyet olyan eszközök segítségével 

kell legyőzni, mint az oktatás és a kultúra; meggyőződése, hogy az olyan tantárgyak, mint 

a történelem, vagy más bölcsészettudományok, mint a görög és a latin, hangsúlyosabbá 

tétele lehetővé tenné a fiatalok számára, hogy rátaláljanak gyökereikre, és annak 

tudatában fordulnának a jövő felé, hogy honnan jöttek; felhívja ezért a tagállamokat, 

hogy mérlegeljék az alapműveltség újraértékelését, amely az aktív állampolgárság 

kialakításának, és a fiatalok hazájuk szolgálata iránti ösztönzésének eszköze, 

16. kiemeli az oktatók és tanárok fontos szerepét a társadalmi kötelékek – családokkal 

együttműködve történő – megerősítésében, az összetartozás érzésének fejlesztésében, a 

fiatalok segítésében etikai és polgári értékrendjük kialakítása során; 

17. emlékeztet arra, hogy minden tagállamnak szabadon kell megválasztania, milyen formát 

öltsön az integráció és együttélés folyamata; meggyőződése, hogy a „felülről” elrendelt 

intézkedések révén nem lehet megoldani az integráció kihívásait, amelyek országonként 

eltérőek, a nemzeti és történelmi sajátosságoknak megfelelően; elismeri, hogy a 

migránsok befogadásának problémája jelenleg egész Európára kiterjed, hozzáteszi 

azonban, hogy a múltbeli tapasztalatok alapján egy adott országban tökéletesen működő 
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modell látványosan csődöt mondhat egy másikban, és az erőltetett standardizálás azon 

túl, hogy nem nyújt megoldást, új problémákat is szülhet; 

18. emlékezteti a tagállamok kormányait, hogy demokratikus úton választották meg őket, 

ezért beruházásaikat és kiadásaikat kizárólag országuk közjavának és népük igényeinek 

szolgálatába kell állítaniuk; hangsúlyozza, hogy az európai intézményeknek nem feladata, 

hogy bármely szuverén nemzetet olyan kulturális és oktatási programok vagy 

kezdeményezések előmozdítására hívjanak fel, amelyek csökkentik szabadságát; 

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 

Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőjének, valamint a 

tagállamoknak. 

Or. fr 

 

 


