
 

AM\1083370SV.doc  PE575.943v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

12.1.2016 A8-0373/1 

Ändringsförslag  1 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2015 

Julie Ward 

Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja 

EU:s grundläggande värderingar 
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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0373/2015 

Europaparlamentets resolution om rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald 

och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 2, 4.1 och 4.2 i fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget), 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 6, 

enligt vilken utbildning och kultur är två områden där unionen inte har några 

befogenheter och inte kan lägga sig i medlemsstaternas exklusiva behörighet, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
1
, 

särskilt artiklarna 10, 11 och 12, samt ingressen, 

– med beaktande av Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, särskilt 

artikel 2 i protokoll nr 1 till denna konvention, 

– med beaktande av Förenta Nationernas generalförsamlings resolution av den 

20 december 2010 Culture and Development, 

– med beaktande av Unescokonventionen om skydd för och främjande av mångfalden av 

kulturyttringar (2005), 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948), 

särskilt artikel 16, och FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och 

diskriminering grundad på religion eller övertygelse,  

– med beaktande av Parisförklaringen om främjande av medborgarskap och de 

gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning, antagen 

under det informella mötet med EU:s utbildningsministrar den 17 mars 2015 i Paris 

(8496/15), 
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– med beaktande av redogörelsen för ordförandeskapstrions gemensamma slutgiltiga 

rekommendationerna från EU:s ungdomskonferens 2015 i Luxemburg, i vilka man lyfte 

fram den strukturerade dialog som syftade till att öka ungdomars politiska deltagande i 

det demokratiska livet i Europa och uppmanade parlamentet att främja värdebaserad 

utbildning och utbildning i aktivt medborgarskap, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0373/2015), 

och av följande skäl: 

A. Unionens medlemsstater utmärks av en enorm kulturell, social och språklig mångfald. 

Här är det avgörande att respektera dessa skillnader genom att undvika varje försök till 

tvångsmässigt förenhetligande, vilket skulle vara att göra stort våld på de europeiska 

folken. 

B. Den interkulturella dialogen är inte något juridiskt begrepp och regleras inte av någon 

nationell, unionell eller internationell lagstiftning, utan hör till en teori om sociala 

förhållanden. 

C. Det är viktigt att vara lyhörd för nationella särdrag för att kunna stärka respekten för 

kulturell mångfald och för att komma till rätta med den komplexa verkligheten i våra 

samhällen. 

D. Att nå detta mål är inte bara en uppgift för offentliga myndigheter och beslutsfattare, utan 

utgör ett delat ansvar för samhället i stort, däribland ett brett spektrum av aktörer såsom 

familjer, medier, utbildningsinstanser, näringsliv, samfund och religiösa ledare. Vid sidan 

av de politiska aktörerna är det viktigt att understryka den roll som innehas av alla andra 

aktörer som verkar för respekten för kulturell mångfald över hela Europa. 

E. Respekten för den kulturella mångfalden och en fredlig dialog kräver verklig respekt för 

de traditionella kulturerna i Europa, särskilt genom erkännandet av varje medlemsstats 

egen historia och identitet. Det är viktigt att komma ihåg att det som kan samla folken är 

just erkännandet av en gemensam fond av värderingar och traditioner, något som i dag 

hotas av olika totalitära ansatser över hela världen. 

F. Respekt för traditionella kulturer går hand i hand med utveckling, och varje försök att gå 

emot dessa kulturer kan förorsaka spänningar bland de befolkningar som berörs och alltså 

få en effekt som är raka motsatsen till det avsedda syftet. 

G. Europa och världen står i dag inför flera utmaningar knutna till globalisering, invandring, 

kulturella och interreligiösa konflikter och en växande radikalisering. 

1. Europaparlamentet menar att en europeisk strategi bör sträva efter att värdesätta de olika 

nationella kulturerna i syfte att fullt ut respektera principen om kulturell mångfald. 

2. Europaparlamentet anser att det erkännande av mångkulturalismens misslyckande som 

flera medlemsstaters ledare gjort bör leda till att de omprövar sin integrationsstrategi, 

särskilt på utbildningsområdet. 
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3. Europaparlamentet anser att man genom att inkludera kultur i medlemsstaternas yttre, 

bilaterala eller multilaterala förbindelser och i deras utvecklingspolitik, skapar ett verktyg 

för konfliktlösning, fredsskapande och krishantering. 

4. Europaparlamentet anser att kulturell dialog och mångfald bör stanna kvar i de suveräna 

staternas tjänst i deras bilaterala eller multilaterala förbindelser, dem emellan eller i deras 

förbindelser med tredjeländer. 

5. Europaparlamentet vill att man betraktar interreligiös dialog som en nödvändig 

förutsättning för fred och ett viktigt verktyg för konflikthantering, med fokus på 

individens värdighet och på behovet av att upprätthålla de mänskliga rättigheterna runt 

om i världen, med särskild hänvisning till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 

och till rätten för skydd för religiösa minoriteter, särskilt östkristna. 

6. Europaparlamentet understryker att en genuin dialog mellan kulturerna uppmuntrar till 

positiv och samarbetsinriktad interaktion, främjar förståelse och respekt mellan kulturer, 

stärker mångfalden och respekten för demokrati och frihet. Parlamentet påminner om att 

denna dialog bara är möjlig om varje medborgare anammar och respekterar den 

dominerande kulturen i det land där den bor. 

7. Europaparlamentet uppmuntrar i detta sammanhang medlemsstaterna att stärka 

medborgarutbildningen för att utbildningsinstanserna bättre ska kunna återspegla 

mångfalden i opinionen och samtidigt garantera allas respekt för den gemensamma 

kulturella kontexten i varje medlemsstat. 

8. Europaparlamentet understryker behovet av att skapa studiemiljöer som grundas på både 

rättigheter och skyldigheter, såsom respekten för lärarnas auktoritet, eftersom 

utbildningen inte kan tillhandahålla en stabil ram om inte dessa två dimensioner beaktas. 

I övrigt understryker parlamentet att samtidigt som utbildning i värderingar är viktig, är 

tillägnandet av grundläggande färdigheter, såsom läsning och skrivning, fortsatt 

avgörande för varje individs självförverkligande. 

9. Europaparlamentet erkänner behovet av att ge statliga och privata utbildningsstrukturer, 

ungdomsorganisationer och vidareutbildningsinstitutioner hållbart stöd, så länge som de 

är i överensstämmelse med principerna om frihet och de grundläggande värderingarna i 

varje medlemsstat, för att kunna hantera den mångfasetterade otrygghet som för 

närvarande drabbar de unga generationerna. 

10. Europaparlamentet uppmuntrar till inkluderande undervisnings- och utbildningsinsatser 

inom konst och idrott i alla åldrar, liksom frivilligarbete, för att stärka socialiseringen och 

assimileringen av den nationella kulturen i varje medlemsstat. 

11. Europaparlamentet uppmuntrar unionsinstitutionerna att fortsätta sin analys av 

radikaliseringen och inta en modig och realistisk hållning i diskussionerna med de 

suveräna medlemsstaterna i syfte att ta ett helhetsgrepp om det politiska våldet och att dra 

lämpliga slutsatser därav. Parlamentet lovordar i detta sammanhang de närvarande talarna 

vid den offentliga utfrågningen torsdagen den 15 oktober 2015, organiserad av 

kulturutskottet, om förebyggande av radikalisering, för den kvalitet de uppvisade i sina 

framföranden och de tankegångar de delade med sig av i sin roll som visselblåsare. 
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12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras befolkningar att själva 

bestämma hur de uppfattar medborgarskap, samlevnad och integration av utlänningar i 

deras länder. Parlamentet påminner i ljuset av detta att varje nyanländ, hurdana villkoren 

vid dennes ankomst än är, måste visa respekt för kulturen och traditionerna i värdlandet, 

något som är helt avgörande för att erhålla ett nytt medborgarskap och på så sätt 

säkerställa den nationella sammanhållningen. 

13. Europaparlamentet påminner om att enligt bestämmelserna i artikel 6 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt ska medlemsstaterna behålla behörigheten på 

kulturområdet och att unionen bara har befogenhet att ge dem ”stöd”. Parlamentet 

konstaterar emellertid att kulturen är ett oundgängligt verktyg för diplomatin, men tvekar 

inför att institutionalisera detta instrument vidare med risk för att undergräva 

subsidiaritetsprincipen. 

14. Europaparlamentet stöder medlemsstaterna i de insatser de finner nödvändiga för att 

förebygga extremism och marginalisering genom åtgärder som deras regeringar finner 

lämpliga med tanke på det egna landets särart (historiska band med vissa 

befolkningsgrupper, bilaterala avtal osv.), med deltagande av ett brett register av aktörer 

med målet att bekämpa terrorism och säkra stabiliteten i varje stat. 

15. Europaparlamentet noterar det demokratiunderskott som råder i flera medlemsstater, 

vilket regelbundet visas av främst de ungas valdeltagande, men även av de olika 

opinionsundersökningar som belyser den pessimism som den unga generationen känner 

inför de styrande. Parlamentet är övertygat om att detta bara är symptom på en mycket 

djupare förtroendekris som måste åtgärdas, inte minst med hjälp av utbildning och kultur. 

Parlamentet menar att en uppvärdering av exempelvis undervisningen i historia, men 

även i humanistiska ämnen som grekiska och latin, skulle ge de unga möjlighet att 

återknyta till sina rötter och på så sätt se framtiden an med insikten om varifrån de 

kommer. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att överväga en sådan 

uppvärdering av de grundläggande kunskaperna som ett sätt att skapa ett aktivt 

medborgarskap och att få ungdomarna att göra nytta för sina hemländer. 

16. Europaparlamentet noterar lärarnas avgörande roll i att – i samarbete med familjerna – 

stärka de sociala banden, i att väcka en känsla av tillhörighet och att hjälpa de unga att 

utveckla medborgerliga och etiska värderingar. 

17. Europaparlamentet påminner om att varje medlemsstat fritt bör kunna välja sin 

integrations- och samlevnadsprocess. Parlamentet är övertygat om att vidtagandet av den 

ena eller den andra åtgärden ”uppifrån” inte möjliggör att bemöta utmaningarna med 

integrationen, vilka varierar stort från den ena staten till den andra på grund av nationella 

särarter, inte minst historiska. Parlamentet konstaterar att mottagandet av migranter i dag 

är ett alleuropeiskt problem, men att det historiskt har visats att en integrationsmodell 

som fungerar utmärkt i en stat kan leda till ett misslyckande i en annan, samt att, i stället 

för att vara en lösning, det påtvingade förenhetligandet i sig självt kan skapa nya 

problem. 

18. Europaparlamentet erinrar medlemsstaternas regeringar om att de är demokratiskt valda 

och att deras investeringar och utgifter enbart bara bör bemöta de utmaningar som det 

allmänna bästa i deras länder kräver, samt vad deras befolkning kräver. Parlamentet 
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understryker att det inte är unionsinstitutionernas sak att kräva av suveräna stater att 

favorisera sådana program eller initiativ på kultur- eller utbildningsområdet som sker på 

bekostnad av deras frihet. 

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 

utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter 

samt medlemsstaterna. 

Or. fr 

 

 


