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2015/2139(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0373/2015 

Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi medkulturnega dialoga, kulturne raznolikosti 

in izobraževanja pri spodbujanju temeljnih vrednot EU 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 2 in člena 4(1) in (2) Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 6, v skladu s katerim 

sta izobraževanje in kultura področji, za kateri Evropska unija nima nobenih pristojnosti 

in ne more posegati v njihovo izvajanje, saj sta v izključni pristojnosti držav članic, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije1o temeljnih pravicah, zlasti členov 10, 11 in 12, 

in njene preambule, 

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah, zlasti člena 2 njenega 

Protokola št. 1, 

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Organizacije združenih narodov z dne 

20. decembra 2010 z naslovom Kultura in razvoj, 

– ob upoštevanju konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti kulturnega 

izražanja iz leta 2005, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948), zlasti člena 16, in 

Deklaracije OZN o odpravi vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije na podlagi vere ali 

prepričanja,  

– ob upoštevanju pariške deklaracije o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot 

svobode, strpnosti in nediskriminacije prek izobraževanja, sprejete na neformalnem 

srečanju ministrov Evropske unije za izobraževanje 17. marca 2015 v Parizu (8496/15), 

– ob upoštevanju končnih skupnih priporočil Evropske mladinske konference 2015 v 
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Luxembourgu v okviru trojke predsedstev EU, v katerih je bilo upoštevano 

posvetovanje o strukturiranem dialogu za opolnomočenje mladih za politično udeležbo 

v demokratičnem življenju Evrope in v katerih je bil Evropski parlament pozvan k 

spodbujanju izobraževanja za aktivno državljanstvo, temelječega na vrednotah, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A8–0373/2015), 

A. ker države članice Unije zaznamuje izredno bogata kulturna, socialna in jezikovna 

raznolikost; ker je treba v tem kontekstu spoštovati razlike in se izogibati nasilnemu 

poenotenju, ki bi predstavljalo pravo nasilje nad evropskimi narodi; 

B. ker je treba opozoriti na dejstvo, da medkulturni dialog ni pravni koncept, ne urejajo ga 

nacionalno pravo, pravo Unije ali mednarodno pravo, ampak izhaja iz teorije o 

družbenih odnosih; 

C. ker je pomembno upoštevati nacionalne posebnosti, da bi se kulturna raznolikost bolj 

spoštovala in bi se obravnaval večstranski položaj naših družb; 

D. ker doseganje tega cilja ni le naloga javnih organov in odločevalcev, temveč gre za 

skupno odgovornost družbe kot celote, vključno s širokim spektrom deležnikov, kot so 

družine, mediji, učitelji, podjetja, voditelji skupnosti in verski voditelji; ker je 

pomembno poleg političnih akterjev poudariti vlogo vseh drugih akterjev pri 

spoštovanju kulturne raznolikosti v Evropi; 

E. ker spoštovanje kulturne raznolikosti in miroljubni dialog zahtevata resnično 

spoštovanje tradicionalnih kultur v Evropi, zlasti s priznanjem zgodovine in identitete v 

posameznih državah članicah; opozarja, da je to, kar lahko združuje narode, prav 

priznanje skupnih vrednot in običajev, ki ga trenutno ogrožajo različne totalitarne 

pobude po vsem svetu; 

F. ker je spoštovanje tradicionalnih kultur temeljnega pomena za razvoj in ker bi lahko 

vsak poskus delovanja proti tem kulturam sprožil nejevoljo pri zadevnih narodih in torej 

imel nasprotni učinek od želenega; 

G. ker se morata Evropa in svet trenutno soočati s številnimi izzivi, povezanimi z 

globalizacijo, preseljevanjem, kulturnimi in medverskimi spori ter porastom 

radikalizma; 

1. zatrjuje, da bi morala evropska strategija stremeti k vrednotenju različnih nacionalnih 

kultur, da bi se v celoti spoštovalo načelo kulturne raznolikosti; 

2. meni, da bi moralo priznanje o neuspehu večkulturnosti številne voditelje držav članic 

spodbuditi k ponovnemu razmisleku o strategiji za integracijo, zlasti na izobraževalnem 

področju; 

3. zagovarja stališče, da bi vključitev kulturnega področja v zunanje, dvostranske ali 

večstranske odnose držav članic in v njihovo razvojno politiko zagotovila instrument za 
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reševanje konfliktov, ustvarjanje miru in preprečevanje kriz; 

4. meni, da bi morala biti kulturni dialog in raznolikost sredstvo suverenih držav v 

medsebojnih dvostranskih in večstranskih odnosih in v odnosih do tretjih držav; 

5. poziva k upoštevanju medverskega dialoga kot sestavnega dela pogojev za mir in 

bistvenega orodja za reševanje sporov, s poudarkom na dostojanstvu posameznika ter 

potrebi po spoštovanju človekovih pravic v svetu in posebnim poudarkom na pravici do 

svobode misli, vesti in vere ter na pravici do zaščite verskih manjšin, zlasti kristjanov na 

vzhodu; 

6. poudarja, da pristen medkulturni dialog spodbuja pozitivno medsebojno sodelovanje, 

omogoča razumevanje in spoštovanje med kulturami, povečuje raznolikost in 

spoštovanje demokracije ter svobode; opozarja, da je ta dialog mogoč le, če vsak 

državljan vključuje in spoštuje prevladujočo kulturo države, v kateri živi; 

7. v tem smislu spodbuja države članice, naj okrepijo usposabljanje in poučevanje 

državljanske vzgoje, kar bo omogočilo pedagogom, da bodo lažje posredovali 

raznolikost mnenj ter znali zagotoviti spoštovanje vseh do skupnega kulturnega okvira, 

značilnega za posamezno državo članico; 

8. priznava, da je treba ustvariti učno okolje, ki temelji na pravicah in dolžnostih, kot je 

spoštovanje učiteljeve avtoritete, saj lahko izobraževanje nudi stabilen okvir le, če 

vključuje obe razsežnosti;  poleg tega poudarja, da je pomembno učenje vrednot, pa tudi 

temeljnih znanj, kot sta branje in pisanje, saj sta bistvena za razvoj posameznika; 

9. priznava, da je treba trajno podpirati zasebne in javne izobraževalne ustanove, 

mladinske organizacije ter ustanove za usposabljanje, če delujejo v skladu z načelom 

svobode in temeljnimi vrednotami, ki so značilne za posamezne države članice, da bodo 

uspešne pri pomoči mladim generacijam, ki se soočajo z negotovimi pogoji 

zaposlovanja; 

10. spodbuja, naj se v izobraževanje in usposabljanje vključijo umetniške in športne 

dejavnosti za vse starostne skupine, pa tudi prostovoljstvo, da bi se okrepil procese 

socializacije in asimilacije nacionalne kulture, značilne za posamezno državo članico; 

11. spodbuja institucije Unije, naj nadaljujejo analizo radikalizacije, naj imajo v razpravah s 

suverenimi državami članicami pogumno in realistično držo, se temeljito seznanijo s 

procesi političnega nasilja ter sprejmejo ustrezne odločitve; v zvezi s tem čestita 

govornikom na javni razpravi o preprečevanju radikalizacije, ki jo je v četrtek, 15. 

oktobra 2015, organiziral Odbor za kulturo, za kakovostne govore in razmišljanja, s 

katerimi so opozorili na nevarnosti; 

12. poziva države članice in njihovo prebivalstvo, naj sami odločajo o tem, kaj jim 

predstavlja državljanstvo, skupno življenje in proces integracije oziroma asimilacije 

tujcev v njihovih državah; v zvezi s tem opozarja, da mora vsak prišlek, ne glede na to, 

v kakšnih razmerah je prišel, spoštovati kulturo in tradicijo države, ki ga sprejme, kar je 

pogoj za pridobitev novega državljanstva in zagotavljanje nacionalne kohezije; 
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13. opozarja, da v skladu z določbami člena 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije države 

članice ohranjajo pristojnosti na področju kulture, Unija pa je na tem področju pristojna 

le za izvajanje ukrepov za podporo; vendar priznava, da je kultura pomembno orodje 

diplomacije, a se boji pomena večje institucionalizacije tega instrumenta, saj bi lahko 

ogrozili načelo subsidiarnosti; 

14. podpira države članice v dejavnostih, za katere menijo, da so nujne za preprečevanje 

ekstremizma in marginalizacije, s pomočjo ukrepov, ki jih bodo sprejele vlade v skladu 

s posebnostmi svojih držav (zgodovinske vezi z določenimi skupnostmi, dvostranski 

sporazumi itd.), z vključevanjem širokega kroga akterjev, katerih cilj je boj proti 

terorizmu in stabilnost posamezne države; 

15. je seznanjen z demokratičnim deficitom v mnogih državah članicah, na kar vsakič 

znova pokaže udeležba na volitvah, zlasti mladih, pa tudi ankete, ki izkazujejo 

pesimizem mlade generacije v zvezi z vladajočo strukturo; je prepričan, da so ti 

elementi le simptomi globlje krize zaupanja, ki jo je treba odpraviti, zlasti s pomočjo 

izobraževanja in kulture; meni, da bi na primer večje vrednotenje zgodovine, pa tudi 

učenje latinščine in grščine mladim omogočilo spoznati svoje korenine in prispevalo k 

lažjemu soočenju s prihodnostjo, ker bi poznali svojo preteklost; zato poziva države 

članice, naj razmislijo o večjem vrednotenju temeljnega znanja kot sredstvu za 

oblikovanje aktivnih državljanov in mladih, ki bi radi koristili svoji državi; 

16. je seznanjen z bistveno vlogo učiteljev pri krepitvi družbenih vezi – v sodelovanju z 

družinami,  ustvarjanju občutka pripadnosti in pomoči mladim, da razvijejo 

državljanske in etične vrednote; 

17. opozarja, da bi morala vsaka država članica imeti možnost izbrati svoj proces 

integracije in skupnega življenja; je prepričan, da vsak „od zgoraj” vsiljen ukrep ne bo 

prispeval k integraciji, ki je zaradi nacionalnih posebnosti, zlasti zgodovinskih, zelo 

drugačna od države do države; priznava, da je problem sprejemanja migrantov danes 

vseevropski, vendar pa je bilo v preteklosti dokazano, da model integracije, ki je 

popolnoma deloval v eni državi, lahko velik neuspeh v drugi državi, ter da bi nasilno 

poenotenje lahko bilo vse prej kot rešitev in bi celo povzročilo nove težave; 

18. opozarja vlade držav članic, da so bile demokratično izvoljene in da morajo zato 

delovati in izkoriščati finančne instrumente le za skupno dobro in za dobro svojih 

državljanov; poudarja, da evropske institucije ne smejo spodbujati suverenih držav, naj 

podpirajo določene programe ali pobude na področju kulture in svobode na račun svoje 

svobode; 

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 

podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 

politiko, posebnemu predstavniku Evropske unije za človekove pravice ter državam 

članicam. 

Or. fr 

 


