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Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0373/2015 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie roli dialogu międzykulturowego, 

różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych wartości UE 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 2 i art. 4 ust. 1 i 2 Traktatu o Unii Europejskiej, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 6, 

zgodnie z którym edukacja i kultura są dwoma dziedzinami, w których Unia nie posiada 

żadnych uprawnień i nie może ingerować w sprawowanie tych kompetencji 

zarezerwowanych dla państw członkowskich, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej
1
, w szczególności jej art. 10, 

11 i 12 i jej preambułę, 

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka, a w szczególności art. 2 protokołu 

nr 1 do tej konwencji, 

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ pt. „Kultura i rozwój” z dnia 20 

grudnia 2010 r., 

– uwzględniając konwencję UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania 

różnorodności form wyrazu kulturowego, 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r., w szczególności jej art. 

16, oraz deklarację ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji 

i dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania,  

– uwzględniając paryskie „Oświadczenie w sprawie promowania, poprzez kształcenie, 

obywatelstwa i wspólnych wartości, jakimi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja” 

przyjęte na nieformalnym posiedzeniu ministrów edukacji państw członkowskich Unii 

Europejskiej w dniu 17 marca 2015 r. w Paryżu (8496/15), 

                                                 
1
 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1. 
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– uwzględniając sprawozdanie z ostatecznych wspólnych zaleceń trzech prezydencji 

przyjętych podczas Europejskiej Konferencji Młodzieży z 2015 r. w Luksemburgu, w 

których uwzględniono konsultacje w ramach zorganizowanego dialogu mające na celu 

zachęcenie młodych ludzi do politycznego uczestnictwa w życiu demokratycznym w 

Europie i w których wezwano Parlament Europejski do promowania opartej na 

wartościach i aktywnej edukacji obywatelskiej, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A8–0373/2015), 

A. mając na uwadze, że ogromnym bogactwem państw członkowskich Unii jest ich 

różnorodność kulturowa, społeczna i językowa; mając w tym kontekście na uwadze, że 

należy szanować istniejące różnice i unikać wszelkich procedur służących przymusowej 

uniformizacji, która byłaby prawdziwym aktem przemocy wobec obywateli europejskich; 

B. przypominając, że dialog międzykulturowy nie jest pojęciem prawnym, nie został 

uregulowany w prawie krajowym, unijnym czy międzynarodowym, lecz wynika z teorii 

stosunków społecznych; 

C. mając na uwadze, że ważna jest otwartość na specyfikę krajową, tak by umocnić 

poszanowanie różnorodności kulturowej i znajdować rozwiązania w złożonej 

rzeczywistości naszych społeczeństw; 

D. mając na uwadze, że osiągnięcie tego celu nie jest wyłącznie zadaniem dla organów 

publicznych i decydentów, ale wspólnym obowiązkiem całego społeczeństwa, w tym 

szerokiego grona zainteresowanych stron, takich jak rodziny, środki przekazu, 

pedagodzy, przedsiębiorstwa, przywódcy społeczności i przywódcy duchowi; mając na 

uwadze, że poza podmiotami politycznymi, ważne jest podkreślenie roli wszystkich 

innych podmiotów zaangażowanych w poszanowanie różnorodności kulturowej w 

Europie; 

E. mając na uwadze, że szacunek dla różnorodności kulturowej i pokojowy dialog 

wymagają rzeczywistego poszanowania tradycyjnych kultur w Europie, w szczególności 

poprzez uznanie historii i tożsamości poszczególnych państw członkowskich; 

przypomina, że elementem łączącym ludzi jest właśnie uznanie wspólnego zbioru 

wartości i tradycji, będącego obecnie przedmiotem ataków ze strony różnych ruchów 

totalitarnych na całym świecie; 

F. mając na uwadze, że poszanowanie tradycyjnych kultur jest nieodłącznym elementem 

rozwoju oraz że wszelkie próby zwalczania tych kultur mogłyby wywoływać 

zniecierpliwienie zainteresowanych społeczności i tym samym mieć skutek przeciwny do 

zamierzonego; 

G. mając na uwadze, że Europa i świat muszą obecnie zmierzyć się z licznymi wyzwaniami 

związanymi z globalizacją, imigracją, konfliktami kulturowymi i międzywyznaniowymi 

oraz szerzeniem się radykalizmu; 

1. uważa, że w stosowanym przez siebie podejściu Unia Europejska powinna podkreślać 

wartość różnych kultur narodowych, aby w pełni respektować zasadę różnorodności 
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kulturowej; 

2. stwierdza, że uznanie porażki wielokulturowości przez kilku przywódców państw 

członkowskich powinno skłonić ich do przemyślenia strategii integracji, zwłaszcza w 

dziedzinie edukacji; 

3. jest zdania, że uwzględnienie problematyki kultury w stosunkach zewnętrznych, 

dwustronnych lub wielostronnych państw członkowskich i ich polityce na rzecz rozwoju 

stanowi narzędzie rozwiązywania konfliktów, zaprowadzania pokoju i zapobiegania 

sytuacjom krytycznym; 

4. uważa, że dialog kulturowy i różnorodność kulturowa powinny stanowić narzędzia 

służące suwerennym państwom w ich stosunkach dwustronnych lub wielostronnych, 

między nimi lub z państwami trzecimi; 

5. wzywa do uznania dialogu międzywyznaniowego za jeden z warunków wstępnych 

utrzymania pokoju oraz ważne narzędzie zarządzania konfliktami, poprzez skupienie się 

na godności każdego człowieka, a także na konieczności przestrzegania praw człowieka 

na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wolności myśli, sumienia i 

religii oraz ochrony mniejszości religijnych, zwłaszcza chrześcijan na Wschodzie; 

6. podkreśla, że prawdziwy dialog między kulturami wspiera pozytywne i wspólne 

interakcje, promuje zrozumienie i szacunek między kulturami, zwiększa różnorodność i 

poszanowanie demokracji i wolności; przypomina, że taki dialog jest możliwy tylko 

wtedy, gdy każdy obywatel szanuje kulturę dominującą w kraju, w którym mieszka i 

przynależy do tego wzorca kulturowego; 

7. zachęca państwa członkowskie do rozwijania szkoleń i wychowania obywatelskiego, co 

pozwoli wychowawcom na lepsze uwzględnienie różnorodności opinii, przy 

jednoczesnym zapewnieniu poszanowania przez wszystkich wspólnego kontekstu 

kulturowego charakterystycznego dla każdego państwa członkowskiego; 

8. dostrzega potrzebę stworzenia uczniom i studentom warunków uczenia się opartych na 

prawach, lecz również na obowiązkach, takich jak poszanowanie autorytetu nauczycieli, 

ponieważ edukacja zapewnia stabilne ramy tylko wtedy, gdy uwzględnia te dwa 

wymiary; podkreśla ponadto, że o ile nauczanie wartości jest ważne, to nauka 

podstawowych umiejętności, takich jak czytanie i pisanie, jest podstawową przesłanką 

rozwoju każdego człowieka; 

9. uznaje potrzebę zapewnienia zrównoważonego wsparcia publicznym i prywatnym 

placówkom oświatowym, organizacjom młodzieżowym i instytucjom szkoleniowym, o 

ile ich działalność jest zgodna z zasadami wolności i podstawowymi wartościami 

każdego państwa członkowskiego, aby stawić czoła różnym obliczom niestabilności, 

które dotykają obecnie młode pokolenia; 

10. zachęca do prowadzenia sprzyjających włączeniu społecznemu artystycznych i 

sportowych zajęć edukacyjnych i szkoleniowych dla wszystkich grup wiekowych, a także 

do wolontariatu, w celu poprawy procesu socjalizacji i asymilacji kultury narodowej 

każdego państwa członkowskiego; 
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11. zwraca się do instytucji UE o kontynuowanie prowadzonych przez nie analiz 

dotyczących radykalizacji, o przyjęcie odważnej i realistycznej postawy w rozmowach z 

suwerennymi państwami członkowskimi, aby uwzględnić całościowo procesy przemocy 

politycznej i wyciągnąć z niej narzucające się wnioski; z tego punktu widzenia wyraża 

uznanie dla mówców obecnych podczas przesłuchania publicznego, które odbyło się w 

czwartek, 15 października 2015 r. i zostało zorganizowane przez Komisję Kultury i 

Edukacji w sprawie zapobiegania radykalizacji, za jakość ich wystąpień, tematy do 

rozważań i demaskatorską postawę; 

12. apeluje do państw członkowskich i ich obywateli o samodecydowanie o sposobie, w jaki 

postrzegają obywatelstwo, koegzystencję i proces integracji, a nawet asymilacji 

obcokrajowców w ich kraju; przypomina, że każda nowo przybyła osoba, bez względu na 

warunki jej przybycia, musi okazać szacunek kulturze i tradycji kraju przyjmującego, co 

jest warunkiem koniecznym przyjęcia nowego obywatelstwa i zapewnienia spójności 

narodowej; 

13. przypomina, że zgodnie z art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa 

członkowskie zachowują kompetencje w dziedzinie kultury, a UE na w tym zakresie 

jedynie kompetencje do prowadzenia działań wspierających; przyznaje, że kultura to 

nieodzowne narzędzie dyplomacji, wątpi jednak w zasadność dalszej instytucjonalizacji 

tego narzędzia, która może podważyć zasadę pomocniczości; 

14. popiera państwa członkowskie w działaniach, które uznają za konieczne w celu 

zapobiegania ekstremizmowi i marginalizacji poprzez wykorzystanie środków uznanych 

za odpowiednie przez ich rządy w kontekście konkretnej koniunktury ich krajów (związki 

historyczne z niektórymi wspólnotami, porozumienia dwustronne itp.) wraz z udziałem 

szerokiego grona podmiotów, których celem jest walka z terroryzmem i stabilność 

każdego państwa; 

15. zauważa deficyt demokratyczny w kilku państwach członkowskich, o czym świadczy 

regularnie frekwencja, zwłaszcza młodzieży, w wyborach, lecz również różne sondaże, z 

których wynika pesymizm młodego pokolenia wobec rządzących; wyraża przekonanie, 

że kwestie te są jedynie symptomami głębszego kryzysu zaufania, któremu należy 

zaradzić, zwłaszcza za pomocą narzędzi takich jak kształcenie i kultura; popiera na 

przykład przywrócenie wartości lekcjom historii, lecz również nauczaniu przedmiotów 

humanistycznych, takich jak greka i łacina, dzięki którym młodzież może poznać swoje 

korzenie, a także wkroczyć w przyszłość z pewnością co do tego, skąd pochodzi; zachęca 

w związku z tym państwa członkowskie do rozważenia takiego dowartościowania 

podstawowych umiejętności jako sposobu na kształtowanie aktywnego obywatelstwa 

młodzieży skłonnej do służby na rzecz własnego kraju; 

16. zwraca uwagę na zasadniczą rolę nauczycieli w zacieśnianiu – we współpracy z 

rodzinami – więzi społecznych, w perspektywie tworzenia poczucia przynależności i 

wspierania młodych ludzi w rozwijaniu wartości obywatelskich i etycznych; 

17. przypomina, że każde państwo członkowskie powinno mieć swobodę wyboru swoich 

procesów integracji i koegzystencji; wyraża przekonanie, że narzucanie takiego czy 

innego środka odgórnie nie pozwoli sprostać wyzwaniom integracji, które zdecydowanie 

różnią się w zależności od kraju i specyfiki krajowej, zwłaszcza historycznej; przyznaje, 
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że przyjmowanie migrantów stanowi obecnie problem o europejskim zasięgu, lecz 

historia pokazuje, że model integracji, który doskonale sprawdził się w jednym kraju w 

innym może zakończyć się sromotną porażką i że jego ujednolicanie za wszelką cenę 

może z kolei przysporzyć nowych problemów; 

18. przypomina rządom państw członkowskich, że zostały wybrane demokratycznie i z tego 

względu ich inwestycje i wydatki finansowe muszą odpowiadać jedyni wymogom 

wynikającym z dobra wspólnego w ich krajach i wymogom wskazanym przez ich 

obywateli; podkreśla, że instytucje europejskie nie mogą nakłaniać suwerennych 

narodów do sprzyjania programom lub inicjatywom z zakresu kultury i edukacji kosztem 

ich wolności; 

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw 

zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw 

człowieka i państwom członkowskim. 

Or. fr 

 

 


