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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0373/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over de rol van interculturele dialoog, culturele 

diversiteit en onderwijs bij het uitdragen van de fundamentele waarden van de EU 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2 en artikel 4, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 6, 

waarin bepaald wordt dat onderwijs en cultuur twee gebieden zijn waarvoor de Unie over 

geen enkele bevoegdheid beschikt en zich niet kan mengen in de uitoefening van deze 

aan de lidstaten toekomende bevoegdheden, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
1
, en met name de 

artikelen 10, 11 en 12 en de preambule, 

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en met name 

artikel 2 van protocol nr. 1 bij dit verdrag, 

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 

20 december 2010 over cultuur en ontwikkeling, 

– gezien het Unesco-Verdrag van 2005 betreffende de bescherming en de bevordering van 

de diversiteit van cultuuruitingen, 

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), met name 

artikel 16, en de VN-verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en 

discriminatie op grond van religie of overtuiging,  

– gezien de Verklaring van Parijs over de bevordering van burgerschap en de 

gemeenschappelijke waarden van vrijheid, tolerantie en non-discriminatie door middel 

van onderwijs, die werd goedgekeurd tijdens de informele bijeenkomst van de ministers 

van Onderwijs van de EU op 17 maart 2015 in Parijs (8496/15), 
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– gezien de gezamenlijke slotaanbevelingen van het voorzitterschapstrio van de EU-

jongerenconferentie in 2015 in Luxemburg, waarin rekening werd gehouden met de 

raadpleging in het kader van de gestructureerde dialoog met als doel jongeren mondiger 

te maken met het oog op politieke participatie in het democratische bestel in Europa en 

waarin het Europees Parlement werd opgeroepen een op waarden gebaseerd onderwijs en 

opvoeding tot actief burgerschap te bevorderen, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0373/2015), 

A. overwegende dat de lidstaten van de Unie een enorme rijkdom aan culturele, sociale en 

taalkundige diversiteit vertegenwoordigen; dat, in dit verband, het van essentieel belang 

is dat deze verschillen geëerbiedigd worden door elke gedwongen procedure tot 

uniformisering te vermijden, die een gewelddaad vormt tegen de Europese volkeren; 

B. eraan herinnerend dat de interculturele dialoog geen juridisch begrip is en niet geregeld 

wordt door het nationaal, Europees of internationaal recht, maar voortgekomen is uit een 

theorie over sociale verhoudingen; 

C. overwegende dat het belangrijk is open te staan voor de bijzondere nationale kenmerken 

om het respect voor de culturele diversiteit te doen toenemen en in te spelen op de 

complexe realiteit van onze samenleving; 

D. overwegende dat de verwezenlijking van deze doelstelling niet alleen een taak van de 

overheid en beleidsmakers is maar een gedeelde verantwoordelijkheid van de 

samenleving als geheel, met inbegrip van een breed scala van belanghebbenden, zoals 

gezinnen, de media, leerkrachten, bedrijven, gemeenschapsleiders en religieuze leiders; 

overwegende dat het belangrijk is de rol, naast die van politici, te benadrukken van de 

andere spelers die bij de bescherming van de culturele diversiteit in heel Europa 

betrokken zijn; 

E. overwegende dat de eerbiediging van de culturele diversiteit en een vreedzame dialoog 

een daadwerkelijk respect voor de traditionele culturen in Europa vereist, met name via 

de erkenning van de specifieke geschiedenis en identiteit van elke lidstaat; herinnert 

eraan dat wat de volkeren kan verenigen juist de erkenning van gemeenschappelijke 

waarden en tradities is, en momenteel door verschillende pogingen tot totalitair optreden 

in de hele wereld bedreigd wordt; 

F. overwegende dat de eerbied voor traditionele culturen een wezenlijk element is van de 

ontwikkeling daarvan en dat elke poging deze culturen te ondermijnen, irritatie bij de 

betreffende volkeren kan opwekken en dus een effect kan hebben dat tegenovergesteld is 

aan het beoogde doel; 

G. overwegende dat Europa en de wereld momenteel het hoofd moeten bieden aan talloze 

problemen in verband met de globalisering, immigratie, conflicten op cultureel en 

interreligieus gebied en de opkomst van radicalisme; 

1. wijst erop dat een Europese strategie gericht moet zijn op de opwaardering van de 
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verschillende nationale culturen teneinde het beginsel van culturele diversiteit ten volle te 

eerbiedigen; 

2. is van oordeel dat de erkenning van de mislukking van het door meerdere leiders van 

lidstaten nagestreefde multiculturalisme ertoe moet leiden dat zij hun strategie van 

integratie, met name op onderwijsgebied, heroverwegen; 

3. bepleit dat het opnemen van cultuur in de bilaterale en multilaterale buitenlandse 

betrekkingen en het ontwikkelingsbeleid van de lidstaten een hulpmiddel kan zijn bij het 

oplossen van conflicten, het herstellen van de vrede en het voorkomen van crises; 

4. is van mening dat de dialoog en de culturele diversiteit hulpmiddelen moeten blijven van 

soevereine staten in hun bilaterale en multilaterale betrekkingen onderling of met derde 

landen; 

5. dringt erop aan dat de interreligieuze dialoog wordt beschouwd als een noodzakelijke 

voorwaarde voor vrede en een essentieel hulpmiddel voor conflictbeheersing, met de 

nadruk op de waardigheid van het individu en de noodzaak dat de mensenrechten in de 

hele wereld in acht moeten worden genomen, met name de vrijheid van gedachte, 

geweten en godsdienst en het recht op bescherming van religieuze minderheden, in het 

bijzonder de christenen in het Oosten; 

6. benadrukt dat een echte interculturele dialoog positieve en coöperatieve interacties in de 

hand werkt, begrip en respect tussen culturen bevordert en de diversiteit, de eerbiediging 

van democratie en de vrijheid vergroot; wijst er nogmaals op dat deze dialoog alleen 

mogelijk is als iedere burger de dominante cultuur van het land waar hij woont zich eigen 

maakt en eerbiedigt;  

7. spoort in deze zin de lidstaten aan om opleiding en onderwijs in burgerschapsvorming te 

versterken waardoor leerkrachten in staat zijn de uiteenlopende meningen beter weer te 

geven en daarbij de eerbied van allen voor de specifieke gemeenschappelijke cultuur van 

iedere lidstaat te waarborgen; 

8. erkent de noodzaak om voor de leerlingen een leeromgeving te creëren die gebaseerd is 

op rechten maar ook op plichten, zoals eerbied voor de autoriteit van docenten, aangezien 

het onderwijs uitsluitend een stabiel kader kan bieden als met deze twee aspecten 

rekening wordt gehouden; onderstreept overigens dat het onderwijzen van waarden 

weliswaar belangrijk is maar dat het leren van fundamentele vaardigheden, zoals lezen en 

schrijven, essentieel blijft voor de ontplooiing van elk persoon; 

9. erkent dat openbare en particuliere onderwijsstructuren, jeugdorganisaties en 

opleidingsinstellingen blijvende ondersteuning moeten krijgen zodra deze zich houden 

aan het beginsel van vrijheid en de kenmerkende fundamentele waarden van iedere 

lidstaat, om aan de vele aspecten van de toenemende onzekerheid waar de jongere 

generaties momenteel mee geconfronteerd worden, het hoofd te bieden; 

10. is voorstander van inclusieve onderwijs- en opleidingsactiviteiten voor alle leeftijden op 

het gebied van kunst en sport, alsook van vrijwilligerswerk, met het oog op de 

verbetering van socialisatieprocessen en de aanpassing aan de specifieke nationale 
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cultuur van iedere lidstaat; 

11. spoort de instellingen van de Unie aan hun analyse van de radicalisering voort te zetten, 

een moedig en realistisch standpunt in te nemen tijdens hun besprekingen met de 

soevereine lidstaten teneinde de processen van politiek geweld te begrijpen en daar 

gevolgen aan te verbinden; spreekt, in dit verband, zijn dank uit aan de sprekers tijdens de 

door de Commissie cultuur van donderdag 15 oktober 2015 georganiseerde openbare 

hoorzitting over het voorkomen van radicalisering, voor hun waardevolle bijdragen en de 

voorstellen die zij als echte klokkenluiders hebben gedaan; 

12. laat het aan de lidstaten en hun bevolking over zelf te besluiten over de wijze waarop zij 

het burgerschap, het samenleven en de integratie dan wel assimilatie van buitenlanders in 

hun land, invulling geven; herinnert in dit verband eraan dat iedere nieuwkomer, 

ongeacht de omstandigheden waaronder deze is aangekomen, de cultuur en de tradities 

van het gastland moet respecteren, en dit een noodzakelijke voorwaarde is om een nieuw 

burgerschap te verkrijgen en de nationale cohesie te waarborgen; 

13. wijst er nogmaals op dat ingevolge artikel 6 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, de lidstaten hun bevoegdheid ten aanzien van cultuur hebben 

behouden en dat de Unie op dit gebied slechts een "ondersteunende" bevoegdheid heeft; 

erkent evenwel dat cultuur een onmisbaar instrument is van de diplomatie, maar heeft 

zijn twijfels over het nut om dit instrument meer te institutionaliseren, wat schending van 

het subsidiariteitsbeginsel zou betekenen; 

14. steunt de lidstaten in het optreden dat zij noodzakelijk vinden om het extremisme en de 

marginalisering te voorkomen, aan de hand van maatregelen die hun regering, onder de 

specifieke omstandigheden waarin hun land zich bevindt, geschikt acht (historische 

banden met bepaalde gemeenschappen, bilaterale overeenkomsten, enz.), en de 

betrokkenheid van een veelheid aan actoren, met als doel de bestrijding van terrorisme en 

de stabiliteit van iedere staat; 

15. neemt kennis van het democratisch tekort waaronder meerdere lidstaten gebukt gaan, 

zoals regelmatig blijkt uit de opkomst bij verkiezingen, met name van jongeren, maar ook 

uit de verschillende opiniepeilingen waarin vooral het pessimisme van de jonge generatie 

over hun regeringen tot uiting komt; is ervan overtuigd dat deze aspecten niet meer dan 

symptomen zijn van een diepere vertrouwenscrisis die verholpen moet worden, met name 

met behulp van middelen zoals onderwijs en cultuur; blijft erbij dat de opwaardering van 

bijvoorbeeld geschiedenislessen, maar ook het onderwijs in de humaniora, zoals Grieks 

en Latijn, de jongeren in staat stelt hun wortels te kennen en zodoende de toekomst met 

de zekerheid tegemoet gaan dat ze weten waar ze vandaan komen; verzoekt derhalve de 

lidstaten te overwegen deze fundamentele kennis in ere te herstellen als een middel om 

een actief burgerschap tot stand te brengen en jongeren te vormen die bereid zijn zich in 

te zetten voor hun land; 

16. wijst erop dat leerkrachten – in samenwerking met de gezinnen – een essentiële rol 

vervullen om sociale banden te versterken, in hun opdracht een samenhorigheidsgevoel 

tot stand te brengen en jongeren te helpen ethische en burgerschapswaarden te 

ontwikkelen; 
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17. herinnert eraan dat iedere lidstaat vrij zou moeten zijn om zijn eigen processen voor 

integratie en samenleven te kiezen; is ervan overtuigd dat het opleggen "van boven" van 

een bepaalde maatregel geen oplossing zal bieden voor de problemen op het gebied van 

integratie, welke vanwege de nationale en met name historische achtergronden, sterk van 

staat tot staat verschillen; erkent dat het probleem van de opvang van migranten thans een 

Europese probleem vormt, maar dat in het verleden is gebleken dat een integratiemodel 

dat in het ene land probleemloos kon worden toegepast, in het andere land tot een totale 

mislukking geleid heeft, en dat een gedwongen uniformisering geen oplossing biedt maar 

zelf nieuwe problemen kan creëren; 

18. wijst de regeringen van de lidstaten er nogmaals op dat zij democratisch gekozen zijn en 

dat daarom hun investeringen en financiële uitgaven slechts moeten beantwoorden aan de 

eisen die hun bevolking en het algemeen belang in hun land stelt; benadrukt dat het niet 

aan de Europese instellingen is om soevereine naties ten koste van hun vrijheid te manen 

een bepaald programma of initiatief op het gebied van cultuur en onderwijs de voorkeur 

te geven; 

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor 

de mensenrechten, en de lidstaten. 

Or. fr 

 

 


