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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηον πόλο ηος διαπολιηιζμικού διαλόγος, ηηρ πολιηιζμικήρ πολςμοπθίαρ και 

ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηην πποώθηζη ηυν θεμελιυδών αξιών ηηρ ΕΕ 

(2015/2139(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 2, 21 θαη 27 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), θαη ηδίσο 

ηα άξζξα 165 θαη 167 θαη ην άξζξν 17, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε Έλσζε πξέπεη λα ζέβεηαη 

ην θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο εθθιεζίεο θαη ηηο 

ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο ή θνηλφηεηεο, θαζψο θαη γηα ηηο θηινζνθηθέο θαη κε 

νκνινγηαθέο νξγαλψζεηο, θαη νθείιεη λα αλαγλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηδηθή 

ζπκβνιή ηνπο θαη λα δηαηεξεί αλνηθηφ, δηαθαλή θαη ηαθηηθφ δηάινγν καδί ηνπο,  

– έρνληαο ππφςε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο1, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 10, 11 θαη 22 θαη ην πξννίκηφ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, θαη ηδίσο ην 

άξζξν 2 ηνπ πξσηνθφιινπ 1, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2010, κε ηίηιν 

«Πνιηηηζκφο θαη αλάπηπμε», 

– έρνληαο ππφςε ηε Γήισζε ηεο Υηιηεηίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2000), θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηα άξζξα ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε δεκνθξαηία θαη ηε ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε, 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ (CEDAW) (1979), 

– έρνληαο ππφςε ηε χκβαζε ηεο UNESCO ηνπ 2005 γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο πνιπκνξθίαο ησλ πνιηηηζηηθψλ εθθξάζεσλ (χκβαζε ηεο UNESCO), 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (1948), 

ηδίσο δε ην άξζξν 16, θαη ηε Γηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εμάιεηςε θάζε 

κνξθήο κηζαιινδνμίαο θαη δηάθξηζεο κε βάζε ηε ζξεζθεία ή ηελ πίζηε, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ 67/179, ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2012, θαη ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ 

22/20, ηεο 22αο Μαξηίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηε ζχζηαζή ηνπ πξνο ην πκβνχιην ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην 

ζρέδην θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

                                                 
1
 ΔΔ C 364 ηεο 18.12.2000, ζ. 1. 
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ειεπζεξίαο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ή πεπνηζήζεσλ
1
 θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

ΔΔ γηα ηελ πξναγσγή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

ησλ πεπνηζήζεσλ, πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην πκβνχιην Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηηο 24 

Ηνπλίνπ 2013, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε αξηζ. 1983/2006/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Έηνο Γηαπνιηηηζκηθνχ 

Γηαιφγνπ (2008)
2
, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε 

ηελ πξναγσγή ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ζηηο 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο (2008/C 320/04)
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην θαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία (11855/2012), πνπ εγθξίζεθε απφ ην πκβνχιην 

Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2012, 

– έρνληαο ππφςε ηε Λεπθή Βίβιν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ 

δηάινγν κε ηίηιν «Εψληαο καδί σο ίζνη κε αμηνπξέπεηα», ηεο 7εο Μαΐνπ 2008, 

– έρνληαο ππφςε ηελ επξσπατθή αηδέληα γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζ’ έλαλ θφζκν 

παγθνζκηνπνίεζεο (COM(2007)0242), ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο γλψζεο 

φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ηηο αμίεο ηεο ΔΔ, ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αληαιιαγψλ νξζψλ πξαθηηθψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζε ζπλέρεηα ηεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ, ηνπ 

2014, 

– έρνληαο ππφςε ην πξσηφθνιιν πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζην 

πξφηππν ζπκθσλίαο ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ
4
, 

– έρνληαο ππφςε ηε Γήισζε ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη 

ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλνρήο θαη ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ εγθξίζεθε θαηά ηελ άηππε ζχλνδν ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ηεο ΔΔ, 

ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015, ζην Παξίζη (8496/15), 

– έρνληαο ππφςε ηηο θνηλέο ηειηθέο ζπζηάζεηο ηεο ηξηάδαο ησλ Πξνεδξηψλ απφ ηε 

Γηάζθεςε ηεο ΔΔ γηα ηε λενιαία πνπ δηεμήρζε ην 2015 ζην Λνπμεκβνχξγν, νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηαβνχιεπζε ζην πιαίζην ηνπ δηαξζξσκέλνπ δηαιφγνπ κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή ηεο Δπξψπεο θαη 

απεπζχλνπλ έθθιεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα πξνσζήζεη κηα εθπαίδεπζε ζηε 

βάζε αμηψλ θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα θνηλά, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2013)0279. 

2
 ΔΔ L 412 ηεο 30.12.2006, ζ. 44. 

3
 ΔΔ C 320 ηεο 16.12.2008, ζ. 10. 

4
  ΔΔ L 127 ηεο 14.5.2011, ζ. 1418.  
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– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ θαη Παηδείαο (A8-0373/2015), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξψπε αληηπξνζσπεχεη έλαλ ηεξάζηην πινχην πνιηηηζκηθήο, 

θνηλσληθήο, γισζζηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο πνιπκνξθίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε απηφ 

ην πιαίζην, νη θνηλέο αμίεο πνπ ζπλελψλνπλ ηηο θνηλσλίεο καο, φπσο ε ειεπζεξία, ε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε ηζφηεηα, ε απνπζία δηαθξίζεσλ, ε δεκνθξαηία, ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ην θξάηνο δηθαίνπ, ε αλεθηηθφηεηα θαη ε αιιειεγγχε, έρνπλ δσηηθή ζεκαζία 

γηα ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, θαζψο δελ απνηειεί λνκηθή έλλνηα, ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο 

δελ δηέπεηαη απφ ην εζληθφ, ην ελσζηαθφ ή ην δηεζλέο δίθαην, αιιά νηθνδνκείηαη ζε δηεζλή 

πιαίζηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επξσπατθνχ έηνπο δηαπνιηηηζκηθνχ 

δηαιφγνπ ην 2008, ζε δηάθνξεο κειέηεο θαη ζπκπεξάζκαηα επηρεηξήζεθε λα δνζεί έλαο 

νξηζκφο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, σο κηαο δηαδηθαζίαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

ζπλνκηινχλ αλνηθηά θαη κε ακνηβαίν ζεβαζκφ άλζξσπνη, νκάδεο θαη νξγαλψζεηο κε 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ή θνζκνζεσξία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κεηαμχ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ δηαιφγνπ πεξηιακβάλνληαη: ε αλάπηπμε βαζχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ θαη ζηάζεσλ, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ε ειεπζεξία θαη 

ηθαλφηεηα επηινγήο, ε πξνψζεζε ηεο ηζνηηκίαο θαη ε βειηίσζε ησλ δεκηνπξγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα παξέρνληαη ηα απαηηνχκελα κέζα, θπξίσο 

νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ψζηε λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξακκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηνπ 

δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο ζε έλα 

πιαίζην ηζρπξήο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη λα αληηκεησπηζζνχλ νη ζχλζεηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο ησλ θνηλσληψλ καο θαη ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ 

ηαπηνηήησλ θαη πεπνηζήζεσλ, θαζψο θαη λα ηνληζζεί ε ζπκβνιή ησλ δηαθφξσλ 

πνιηηηζκψλ ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο θαη ζηελ επξσπατθή θιεξνλνκηά θαη λα 

εμαζθαιηζηεί κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ δελ απνηειεί θαζήθνλ κφλν ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θνηλή επζχλε νιφθιεξεο ηεο 

θνηλσλίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ελφο επξένο θάζκαηνο ελδηαθεξνκέλσλ φπσο ε νηθνγέλεηα, 

ηα κέζα ελεκέξσζεο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη επηρεηξήζεηο, θνηλνηηθνί θαη ζξεζθεπηηθνί 

εγέηεο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, επηπιένλ ησλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί ν ξφινο φισλ ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαπνιηηηζκηθφ 

δηάινγν· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νξηζκέλα άξζξα ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, δηφηη 

πξνάγνπλ ηελ ηζνηηκία, ηε κε εηζαγσγή δηαθξίζεσλ, ηελ πνιηηηζηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη 

γισζζηθή πνιπκνξθία, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη κεηαθίλεζεο θαη ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, γηα λα ππάξμεη νπζηαζηηθφο δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο, είλαη 

αλαγθαία ε βαζηά γλψζε ηνπ δηθνχ καο πνιηηηζκνχ, αιιά θαη ησλ άιισλ πνιηηηζκψλ· 
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Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο Αλάπηπμεο 2015, ηεο 

αλαζεψξεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο ρηιηεηίαο ηνπ ΟΖΔ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηνπ ΟΖΔ ηνπ 2015 γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ν ξφινο ηνπ 

πνιηηηζκνχ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ εμάιεηςε 

ηεο θηψρεηαο ζηνλ θφζκν· δεηεί αθφκε ηελ ελζσκάησζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζην ζεκαηνιφγην 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε κεηά ην 2015 κε πην ξεηφ ηξφπν· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξψπε θαη ν θφζκνο αληηκεησπίδνπλ πνιπάξηζκεο πξνθιήζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηε κεηαλάζηεπζε, κε ζξεζθεπηηθέο θαη 

δηαπνιηηηζκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη κε ηελ άλνδν ηνπ ξηδνζπαζηηζκνχ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζην πιαίζην ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, ε εθαξκνγή ηφζν 

ησλ νηθνπκεληθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (σο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ) φζν θαη ησλ 

πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ (αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαη πνιιαπιψλ πνιηηηζκηθψλ 

ηαπηνηήησλ) έρεη θαίξηα ζεκαζία· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε ηεο καζεζηαθήο θηλεηηθφηεηαο ζπνπδαζηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη θάζε άιιεο κνξθήο δηεζλψλ αληαιιαγψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε έλαλ θαιχηεξν θφζκν, ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη θηλνχληαη ειεχζεξα θαη έρνπλ αλνηθηφ 

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν· 

1. ππνζηεξίδεη φηη, κε ηελ πξνζέγγηζή ηεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε πξέπεη λα θαηαγξάςεη θαη 

λα ζπλνςίζεη ην εμαηξεηηθφ έξγν πνπ μεθίλεζε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ έηνπο 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, ην 2008, λα εληείλεη ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ θαη, 

κεηά απφ φια ηα πξφζθαηα θαη δξακαηηθά γεγνλφηα, λα πξνσζήζεη έλαλ λέν δηαξζξσκέλν 

δηάινγν κε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα ηα δηαπνιηηηζκηθά θαη δηαζξεζθεηαθά 

δεηήκαηα: πνιηηηθά πξφζσπα ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο, εθθιεζίεο, ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη θνηλφηεηεο θαη 

θηινζνθηθέο θαη κε νκνινγηαθέο νξγαλψζεηο, νξγαλψζεηο θαη πιαηθφξκεο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, εξγαδνκέλνπο ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, εζληθά θαη επξσπατθά ζπκβνχιηα λενιαίαο, αθαδεκατθνχο θαη κέζα 

ελεκέξσζεο· 

2. ελζαξξχλεη φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα θαζνξίζνπλ έλαλ επηθαηξνπνηεκέλν, ζαθή 

θαη ζρεηηθφ κε ηελ πνιηηηθή νξηζκφ ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, λα εθαξκφζνπλ ή λα 

ελαξκνλίζνπλ κεζφδνπο, πνηνηηθά θξηηήξηα θαη δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη λα αλαδεηήζνπλ 

κεζνδνινγίεο γηα δηαπνιηηηζκηθέο ζπγθξίζεηο· 

3. ππνζηεξίδεη φηη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε κηαο 

δηαπνιηηηζκηθήο θαη δηαζξεζθεηαθήο πξνζέγγηζεο βαζηζκέλεο ζηηο αμίεο, κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ηεο αθεξαηφηεηαο, ησλ εζηθψλ 

αξρψλ, ηεο πνιηηηζηηθήο πνιπκνξθίαο, ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπλνρήο, κεηαμχ 

άιισλ κέζσ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ θαη θηλεηηθφηεηαο γηα φινπο· 

4. ππνζηεξίδεη φηη ην δήηεκα ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

επίζεο ζην πεδίν ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ βηνκεραληψλ· ελζαξξχλεη ηηο 

βηνκεραλίεο απηέο λα αλαδεηήζνπλ δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο γηα λα επηηχρνπλ κηα 

ζπκθσλία ζε ζρέζε κε εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά ζρέδηα δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο χκβαζεο ηεο UNESCO ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 
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πνιπθσλίαο ζηελ πνιηηηζηηθή έθθξαζε· 

5. δεηεί λα ιεθζεί ππφςε ν δηαζξεζθεηαθφο δηάινγνο σο ζπληζηψζα ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ 

δηαιφγνπ, πξναπαηηνχκελν γηα ηελ εηξήλε θαη δσηηθφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, πνπ ζα επηθεληξψλεηαη ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ αλάγθε 

ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλά ηνλ θφζκν, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο θαη ζην δηθαίσκα ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ ζηελ πξνζηαζία· 

6. ζεκεηψλεη φηη έλαο γλήζηνο δηαπνιηηηζκηθφο θαη δηαζξεζθεηαθφο δηάινγνο ελζαξξχλεη ηε 

ζεηηθή θαη ζπλεξγαηηθή αιιειεπίδξαζε, πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ κεηαμχ 

ησλ πνιηηηζκψλ, απμάλεη ηελ πνιπθσλία θαη ηνλ ζεβαζκφ γηα ηε δεκνθξαηία, ηελ 

ειεπζεξία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο θαη ηελ αλεθηηθφηεηα γηα ηηο νηθνπκεληθέο 

αμίεο θαη ηηο αμίεο θάζε επηκέξνπο πνιηηηζκνχ· 

7. ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ε έγθαηξε έληαμε θαη ε εθπαίδεπζε δηαρσξηζκέλσλ 

θνηλνηήησλ, νη νπνίεο ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπνπο αληίζεηνπο πξνο ηηο επξσπατθέο 

ζεκειηψδεηο αμίεο· 

8. ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΔ, δξψληαο σο παγθφζκηνο παξάγνληαο εηξήλεο, ζα πξέπεη λα 

πεξηιάβεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαη λα πξναγάγεη ηελ 

εθπαίδεπζε ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο θαη ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο, σο κέζν 

ελίζρπζεο θνηλψλ βαζηθψλ αμηψλ φπσο είλαη νη αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ακνηβαίαο 

θαηαλφεζεο, πξνζθέξνληαο απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα κηα νπζηαζηηθή θαη βηψζηκε 

πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηεο εηξήλεπζεο θαη ηεο πξφιεςεο 

ησλ θξίζεσλ· 

9. θξνλεί φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 167 παξάγξαθνο 4 ηεο ΛΔΔ, ν πνιηηηζηηθφο δηάινγνο 

θαη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ κε εγθάξζην ηξφπν ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηηο θνηλέο ζεκειηψδεηο αμίεο θαη 

δηθαηψκαηα ηεο ΔΔ, φπσο ζηελ πνιηηηθή γηα ηε λενιαία, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηελ 

θηλεηηθφηεηα, ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο θνηλσληθέο ππνζέζεηο, ηηο εμσηεξηθέο πνιηηηθέο, ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ην εκπφξην θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε· 

10. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εθπαηδεπζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ νη κειινληηθέο γεληέο ψζηε 

λα δηαζέηνπλ ηφικε ζην ζέκα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ κε 

απνηειεζκαηηθφ θαη θαηλνηφκν ηξφπν ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη επξσπαίνη 

πνιίηεο ζην κέιινλ, κέζσ ηεο παξνρήο ζηηο γεληέο απηέο πξφζβαζεο ζε κηα γλήζηα 

εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηεο δηαζθάιηζεο φηη δηαζέηνπλ ηα θίλεηξα θαη 

ηε δέζκεπζε γηα ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ φπσο επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

εγεηηθφ πλεχκα θαη αλάπηπμε ηθαλνηήησλ· 

11. αλαγλσξίδεη φηη ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο απνηειεί εξγαιείν γηα δεκνθξαηηθή 

ζπκκεηνρή ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηψλ, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηα θνηλά αγαζά θαη ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο· ππνζηεξίδεη φηη, σο εθ ηνχηνπ, ν 

δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ζηελ αλάπηπμε κεγαιχηεξεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη αίζζεζεο 

ηνπ αλήθεηλ· 
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12. πηζηεχεη φηη ε αχμεζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζηελ πνηνηηθή θαη πξνζβάζηκε ηππηθή, 

κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ 

παξνρή ίζεο πξφζβαζεο θαη ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο· ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί ε πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή πνιπκνξθία ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα 

καζεζηαθά πιαίζηα, γηα λα κεησζεί ε πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ θαη λα 

ππνζηεξηρζεί ε εθπαίδεπζε ησλ κεηνλεθηνχλησλ παηδηψλ νχησο ψζηε λα πξναρζεί ε 

ηζνηηκία θαη λα εληζρπζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή ζηηο κειινληηθέο γεληέο· 

13. ηνλίδεη φηη ε ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε θαη ε πξφζβαζε ζηε δηά βίνπ 

κάζεζε δελ παξέρνπλ κφλν γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, αιιά πξέπεη επίζεο λα 

βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαπηχμνπλ εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο θαη λα γίλνπλ 

δξαζηήξηα, ππεχζπλα θαη αλνηρηφκπαια κέιε ηεο θνηλσλίαο· ηνλίδεη, ζην πιαίζην απηφ, 

φηη ε αγσγή ηνπ πνιίηε πξέπεη λα μεθηλά απφ κηθξή ειηθία θαη αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο· 

ππνζηεξίδεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αίζζεζεο πξσηνβνπιίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ λέσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη θνηλσληθνί δεζκνί, λα θαιιηεξγεζεί ε αίζζεζε 

ηνπ αλήθεηλ θαη λα αλαπηπρζνχλ θψδηθεο δενληνινγίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ· 

14. ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξίδεη ηα 

νθέιε ηεο νηθνδφκεζεο ζπλεξγεηψλ θαη ζπκπξάμεσλ αλάκεζα ζηα καζεζηαθά πιαίζηα 

φισλ ησλ επηπέδσλ θαη κνξθψλ, κεηαμχ άιισλ ζε δηαγελεαθφ επίπεδν· ππνγξακκίδεη 

επίζεο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο θαη εζεινληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη θνηλσληθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη σο παξάγνληαο 

θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηνλεθηνπζψλ θαη επάισησλ νκάδσλ, θαη ησλ πνιηηψλ ελ γέλεη, 

ηδίσο ησλ παηδηψλ, κέζα απφ ηε δηδαρή ηνπ πλεχκαηνο ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα θαηαπνιεκψληαη θνηλσληθά 

θαηλφκελα φπσο ε βία, ν ξηδνζπαζηηζκφο, ν ξαηζηζκφο θαη ε μελνθνβία θαη λα ηίζεληαη ηα 

ζεκέιηα γηα έλαλ επνηθνδνκεηηθφ θαη εηξεληθφ δηάινγν κεηαμχ θνηλνηήησλ· ππελζπκίδεη, 

ζε απηφ ην πιαίζην, ηνλ δσηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ ζην 

πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο λενιαίαο θαη ηνπ 

αζιεηηζκνχ, σο εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηνπ ζπλαλήθεηλ θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο· 

15. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζχλαςεο ηζρπξψλ δεζκψλ κεηαμχ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη κεηαβηβάζηκσλ δεμηνηήησλ, ηελ αχμεζε 

ησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη αζθαιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ αηδέληα ηεο ΓΟΔ 

γηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζία θαη ηελ επίηεπμε πςειφηεξνπ επηπέδνπ θνηλσληθήο έληαμεο 

θαη ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά· ζεσξεί φηη νη ζηφρνη απηνί εληάζζνληαη 

ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο ΔΔ φπσο 

θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ζηνλ 

Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· ππελζπκίδεη ηελ αμία 

ηνπ CONNECT, ηνπ κφλνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΔΔ πνπ πξνάγεη έξγα γηα ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν κηαο λέαο 

γξακκήο πηινηηθψλ δξάζεσλ γηα λα δηεξεπλήζεη ηε ζθνπηκφηεηα ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζήκεξα· 
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16. ππνζηεξίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ λέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη θάζε κνξθή 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείσλ θαη παλεπηζηεκίσλ, γηα παξάδεηγκα, θνηλέο εθπαηδεπηηθέο 

πιαηθφξκεο, θνηλά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλά ζρέδηα σο κέζα ελίζρπζεο ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη εμαζθάιηζεο ζηνπο 

λένπο θνηλσληθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαζψο θαη ηθαλνηήησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε· εθηηκά, ελ πξνθεηκέλσ, φηη ε έθζεζε ησλ 

παηδηψλ ζε άιινπο πνιηηηζκνχο ζε πνιχ κηθξή ειηθία ηα βνεζά λα απνθηήζνπλ βαζηθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο θαη γηα 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, ηηο κειινληηθέο ηνπο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ ζηα θνηλά· ηνλίδεη φηη ε ελζσκάησζε ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρνιηθψλ επηζθέςεσλ ζε άιια θξάηε κέιε 

θαη ε δηεζληθή θηλεηηθφηεηα γηα κηθξά παηδηά απνηεινχλ επίζεο εξγαιείν πξνθεηκέλνπ λα 

ηεζνχλ ηα ζεκέιηα ησλ επξσπατθψλ πνιηηηζκψλ, ηερλψλ, γισζζψλ θαη αμηψλ· ελζαξξχλεη 

ηελ θηλεηηθφηεηα, ηδίσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ αλάπηπμε δηθψλ ηνπο εξγαιείσλ 

κε ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

θνηλσληθέο πξνθιήζεηο· ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Erasmus+ πνπ πξνάγεη κηα επξσπατθή ζπλείδεζε κεηαμχ ησλ λέσλ θαη δεκηνπξγεί κηα 

αίζζεζε ζπλαλήθεηλ θαη κηα θνπιηνχξα δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ, δηεπθνιχλνληαο ηελ 

θηλεηηθφηεηά ηνπο θαη απμάλνληαο ηελ απαζρνιεζηκφηεηά ηνπο· ελζαξξχλεη ηδίσο ηε 

ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο έληαμεο ησλ 

κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο δξάζεηο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

Erasmus+· 

17. ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ πνηνηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνάγνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ελδπλακψλνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο, ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ 

ηνκέα ηεο λενιαίαο θαη ζηελ θνηλφηεηα θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζρνιεία θαη 

κε ηππηθά θαη άηππα πιαίζηα πνπ απεπζχλνληαη είηε ζε παηδηά είηε ζε γνλείο, ψζηε λα 

θαιχπηνληαη νη αλάγθεο παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά ππφβαζξα 

ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη λα θαηαπνιεκψληαη φιεο ηηο κνξθέο 

δηαθξίζεσλ θαη ξαηζηζκνχ, κεηαμχ άιισλ ν εθθνβηζκφο θαη ν θπβεξλνεθθνβηζκφο· 

ζεκεηψλεη φηη ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη γηα λα πξναρζεί κηα 

πνιπδηάζηαηε θαη πνιπγισζζηθή κάζεζε θαη φηη νη πνιπγισζζηθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο 

εκπεηξίεο θαη δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ 

ζπζηεκαηηθά ζε απηφ ην πιαίζην· 

18. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο επέλδπζεο ζε πξνγξάκκαηα δηά βίνπ κάζεζεο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο, ηα νπνία ζα ηνπο παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο ζε 

ζέκαηα φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ε πνιηηηζηηθή επαγσγή θαη ε θνηλσληθή ςπρνινγία, θαη ζα 

ηνπο επηηξέπνπλ παξάιιεια λα αμηνπνηνχλ ηελ πνιπκνξθία σο πινχζηα πεγή κάζεζεο 

ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο· 

19. ζεκεηψλεη ηνλ νπζηψδε ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ελίζρπζε – ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

νηθνγέλεηεο – ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ θαη ζηελ 

παξνρή βνήζεηαο ζηνπο λένπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ εζηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο· 

20. αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ ζα βαζίδνληαη 

ζηα δηθαηψκαηα θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηάζηαζε ηνπ θχινπ νχησο ψζηε νη καζεηέο 

λα εμνηθεηψλνληαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα ηα πξναζπίδνληαη, κεηαμχ άιισλ 
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κε ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ, ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο επζχλεο ησλ πνιηηψλ, ηε δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο 

δηθαίνπ, έρνληαο εκπηζηνζχλε ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηελ αίζζεζε φηη ε γλψκε ηνπο 

αθνχγεηαη θαη φηη ραίξνπλ εθηίκεζεο ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο· ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε θαη 

ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα λα εληζρχζνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθψλ δνκψλ ηνπο· 

21. ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηνπ 

Γηαδηθηχνπ σο κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ· ππνζηεξίδεη ηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηηο θνηλέο ζεκειηψδεηο αμίεο θαη αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο παηδείαο ζηα κέζα ζε φια ηα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο σο εξγαιείνπ πξναγσγήο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 

λέσλ· ελζαξξχλεη επίζεο ηελ ΔΤΔΓ θαη φινπο ηνπο επηθεθαιήο αληηπξνζσπεηψλ ηεο ΔΔ 

λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηα λέα ςεθηαθά εξγαιεία ζην έξγν ηνπο· 

22. αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε παξνρήο βηψζηκεο θαη δηαξζξσηηθήο ζηήξημεο ζε ΜΚΟ, 

νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νξγαλψζεηο λενιαίαο θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εμηξεκηζκνχ κέζσ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο έληαμεο, 

ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά θαη ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ, 

ηδίσο ζε ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο κηθξήο θιίκαθαο θαη ζε φζνπο εξγάδνληαη ζε επίπεδν 

βάζεο· 

23. αλαγλσξίδεη ηνλ δσηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα 

δηαδξακαηίδνπλ νη ΜΚΟ, ηα πνιηηηζηηθά δίθηπα θαη πιαηθφξκεο, θαζψο θαη ηα 

πξναλαθεξζέληα ηδξχκαηα, εθεί φπνπ ε αλάπηπμε επίζεκσλ δνκψλ, πνιηηηθψλ ή 

πξνγξακκάησλ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ πζηεξεί· ελζαξξχλεη πεξαηηέξσ ηνλ δηάινγν 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη κεγάισλ πφιεσλ, πεξηθεξεηψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ, γηα λα αλαιπζεί 

θαιχηεξα (i) ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ αζηηθψλ κνληέισλ φπνπ δνπλ νη πνιίηεο θαη ε 

επηηπρία ή απνηπρία ησλ ζρνιηθψλ ζπζηεκάησλ, (ii) ην φθεινο ηεο ηππηθήο θαη κε 

ηππηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο, παηδηά θαη νηθνγέλεηεο, θαη (iii) ν ζπληνληζκφο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ γηα ηελ πξναγσγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ δηαπνιηηηζκηθνχ 

δηαιφγνπ· 

24. δεηεί λα επηθεληξσζεί θαη πάιη ε πξνζνρή ζηελ πξνψζεζε κηαο δηαπνιηηηζκηθήο 

θνηλσλίαο βαζηζκέλεο ζηελ αιιειεγγχε, ηδίσο κεηαμχ ησλ λέσλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», κε ηε δηάζεζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο πην 

ζπλεθηηθήο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη γηα ηελ πξναγσγή κηαο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, ε νπνία ζα είλαη αλνηρηή ζηνλ θφζκν, ζα ζέβεηαη ηελ 

πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ζα βαζίδεηαη ζηηο θνηλέο αμίεο ηεο ΔΔ· 

25. ελζαξξχλεη ηε δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο ζηηο ηέρλεο θαη ζηνλ αζιεηηζκφ γηα φιεο ηηο ειηθίεο, θαζψο θαη ηνλ 

εζεινληηζκφ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη 

ησλ πξνζθχγσλ, ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή, κεηαμχ άιισλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ· 
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26. αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηππηθήο, ηεο άηππεο θαη ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο, θαζψο θαη 

ηνπ εζεινληηζκνχ, ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε έκθαζε ζηηο 

γλσζηηθέο θαη κε γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο 

ηθαλφηεηαο αληηκεηψπηζεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, ηεο παηδείαο ζηα κέζα, ησλ 

δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ, θαζψο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ θαη φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κάζεζεο γηα ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά σο εξγαιείνπ 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ κέζσ κηαο επαηζζεηνπνηεκέλεο εξκελείαο· 

27. επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε, φηαλ ζίγεηαη ην ζέκα ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, λα δηαηεξείηαη ε νπηηθή ηνπ θχινπ θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο 

ησλ αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ πνιιαπιέο κνξθέο δηάθξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φζσλ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ΛΟΑΓΜ θαη ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο· 

28. ελζαξξχλεη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ λα πξνβνχλ ζε επξχηεξεο αλαιχζεηο φισλ ησλ 

κνξθψλ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη λα δξνκνινγήζνπλ λέεο δηαδηθαζίεο πξνβιεκαηηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ εμηξεκηζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο βίαο, 

μεθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε είλαη κηα δπλακηθή, ζρεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη κηα απξφβιεπηε θαη απξνζδηφξηζηε ζπλέπεηα κηαο ζεηξάο αιιαγψλ· 

ραηξεηίδεη ηε Γήισζε ησλ Παξηζίσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ησλ 

θνηλψλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλνρήο θαη ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο, σο κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ελφο ελεξγνχ δηαιφγνπ κεηαμχ πνιηηηζκψλ 

θαζψο θαη σο παγθφζκηαο αιιειεγγχεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, πνπ εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ζηε ζεκαζία ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνλ κνλαδηθφ ξφιν ησλ πνιηηηζκηθψλ κέζσλ ζηελ θαιιηέξγεηα 

ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κεηαμχ καζεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ· 

29. ππελζπκίδεη φηη νη θπβεξλήζεηο θαη ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα λνκηκνπνηνχληαη θαη 

θέξνπλ επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ νξγάλσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ· 

ζεκεηψλεη, σζηφζν, φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, 

ηα ηηκσξεηηθά κέηξα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζέβνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, 

φπσο ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ην ηεθκήξην αζσφηεηαο θαη ην δηθαίσκα πξαγκαηηθήο 

πξνζθπγήο· 

30. ζεσξεί φηη ε ΔΔ, φηαλ πξνσζεί ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο, ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη ηελ 

πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ζε δηεζλέο επίπεδν, ζα πξέπεη λα θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα θάζε 

απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε θαη φιεο ηηο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ψζηε λα πξνσζεί έκπξαθηα ηνλ πιήξε ζεβαζκφ ηεο Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ· 

31. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε εθαξκνγή δεζκεπηηθψλ επξσπατθψλ θαη 

δηεζλψλ πξνηχπσλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο· 

32. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

θνηλνηήησλ, ησλ κεηαλαζηψλ, ησλ πξνζθχγσλ, ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο θαη ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θαη κε θνηλνηήησλ ζε δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο ζε πιαίζην ζεβαζκνχ νη 
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νπνίεο πξνσζνχλ ηελ έληαμε, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά θαη ζηελ 

πνιηηηζηηθή δσή ζε πλεχκα αλζξσπηάο, ζεβαζκνχ θαη κε βηψζηκν ηξφπν ζε φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο, θαη ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο· 

33. ραηξεηίδεη ηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή δξάζε γηα ηνλ πνιηηηζκφ ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο 

ΔΔ θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ πνιηηηζκνχ σο ζηξαηεγηθνχ 

παξάγνληα γηα αλζξψπηλε, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ε νπνία ζπκβάιιεη ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαη δεηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο 

Γξάζεο θαη ηηο αληηπξνζσπείεο ηεο ΔΔ αλά ηνλ θφζκν λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνλ πνιηηηζκφ 

σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, λα νξίζνπλ πνιηηηζηηθφ 

αθφινπζν ζε θάζε αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ ζε ηξίηεο ρψξεο εηαίξνπο θαη λα κεξηκλήζνπλ 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΤΔΓ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ελζσκαηψζεη ηε δηάζηαζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο δηπισκαηίαο θαη ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ζε φια ηα κέζα εμσηεξηθψλ 

ζρέζεσλ ηεο ΔΔ θαη ζην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ΔΔ· θαιεί αθφκε ηελ ΔΔ θαη ηα 

θξάηε κέιε λα εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηνπο ζπλαθείο νξγαληζκνχο ηνπο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ UNESCO, ηελ UNICEF θαη ηελ UNHCR, θαη λα δεηήζνπλ κηα 

απνηειεζκαηηθή θαη ηζρπξφηεξε παξνπζία ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ησλ νξγάλσλ ηνπο· δεηεί 

επηπιένλ ζπλεξγαζία κε εζληθά πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή 

πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ φπσο ησλ δηθηπαθά ζπλεξγαδφκελσλ πνιηηηζηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ ησλ Δζληθψλ Ηλζηηηνχησλ Πνιηηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EUNIC), 

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνθιήζεσλ ζε κηα 

παγθνζκηνπνηεκέλε πθήιην· 

34. θξνλεί φηη ν πνιηηηζκφο πξέπεη λα θαηαζηεί νπζηψδεο κέξνο ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ κε 

ηξίηεο ρψξεο θαη επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζπζηεκαηηθά ζηα αλαπηπμηαθά 

ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε άξζεο ησλ εκπνδίσλ ζηελ 

θηλεηηθφηεηα γηα θαιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθνχο, παλεπηζηεκηαθνχο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο ελαξκφληζεο θαη ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζεψξεζεο, κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο κε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ· 

35. θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηνλ 

δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν σο κέζν δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο εληφο θαη κεηαμχ πνιηηηζκψλ, 

λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο, λα βξνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη λα αλαπηχμνπλ κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

νπηηθψλ θαη πξαθηηθψλ· ππελζπκίδεη ηνλ θαίξην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ηφζν σο 

δπλεηηθέο πιαηθφξκεο εμηξεκηζηηθνχ ιφγνπ φζν θαη σο κέζα θαηαπνιέκεζεο 

μελνθνβηθψλ αθεγεκάησλ, θαηάξξηςεο ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ θαη πξναγσγήο 

ηεο αλεθηηθφηεηαο· 

36. ππελζπκίδεη φηη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά αληηπξνζσπεχεη ηελ πνιπκνξθία ηεο 

πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα πξνάγεηαη 

κέζσ ηεο έγθξηζεο ελαξκνληζκέλεο λνκνζεζίαο θαη δηεζλψλ ζπκθσληψλ ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ UNESCO· 
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37. δεηεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή λα πξνιακβάλνπλ ηνλ εμηξεκηζκφ, φπσο ηελ 

μελνθνβία, ηνλ ξαηζηζκφ θαη φιεο ηηο κνξθέο δηαθξίζεσλ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο 

εθαξκφδνληαο κέηξα γηα ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζφηεηεο, κε ηε ζπκκεηνρή ελφο επξένο θάζκαηνο θνξέσλ, 

φπσο πνιενδφκσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, θνηλνηήησλ, εθθιεζηψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, εθπαηδεπηψλ, νξγαλψζεσλ νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο θαη επαγγεικαηηψλ 

ηεο πγείαο, κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εμηξεκηζκνχ, ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη ηππηθήο θαη νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο θαη ηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο· 

38. ζπληζηά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ζπλεξγαζηεί γηα λα θάλεη ηε κάζεζε θαη ηε ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε πξνζβάζηκε ζηα παηδηά πξφζθπγεο, ζπλερίδνληαο λα ππνζηεξίδεη 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα αλζξσπηζηηθψλ 

θξίζεσλ θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζπνπδαζηψλ ζηελ Δπξψπε· 

39. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεξεπλήζνπλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ θαη ησλ παηδηψλ ζε φια ηα 

επίπεδα δηαρείξηζεο· 

40. ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ησλ 

παξαδφζεσλ, ησλ εζηθψλ θαη αμηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο θνηλσλίαο, θαη ηνλίδεη φηη 

αθεηεξία ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο είλαη ε νηθνγέλεηα· 

41. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην λα ζέζνπλ σο ηζρπξφ θαη δεζκεπηηθφ πνιηηηθφ 

ζηφρν ηεο ΔΔ ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή ζηήξημεο απφ 

ηελ ΔΔ κέζσ δηαθφξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο, πξσηνβνπιηψλ θαη θνλδπιίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ κε ηξίηεο ρψξεο, ηδηαίηεξα κε 

αζηαζή θξάηε· 

42. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζε 

πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηα 

νηθνλνκηθά κέζα, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ, φπσο Erasmus+, 

«Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», ηα πξνγξάκκαηα «Γεκηνπξγηθή Δπξψπε» θαη «Οξίδνληαο 

2020», ηα κέζα πνιηηηθήο γεηηνλίαο ηεο ΔΔ θαη εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, θαη νξγαληζκνχο 

φπσο ηνλ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ 

πξναγσγή θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο 

πνιπκνξθίαο εληφο ηεο Δπξψπεο θαη κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαη κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

θφζκνπ· 

43. ππνγξακκίδεη ηελ πινχζηα ζπκβνιή ηεο επξσπατθήο θαιιηηερληθήο παξαγσγήο ζηελ 

πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία θαη ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε δηάδνζε ησλ αμηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ παξφηξπλζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ λα αλαπηχμνπλ 

θξηηηθή ζθέςε· 

44. ππελζπκίδεη ηνλ ξφιν ηνπ Βξαβείνπ LUX κε ην νπνίν ηηκψληαη επξσπατθέο ηαηλίεο πνπ 

πξνβάιινπλ ηελ επξσπατθή ηαπηφηεηα ή ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία ηεο Δπξψπεο· 

45. ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα αμηνινγήζνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ κέηξσλ 
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πνπ ζα ιεθζνχλ ζην πιαίζην ηεο αλά ρείξαο έθζεζεο θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη 

έθζεζε παξαθνινχζεζεο θαη αλαζεψξεζε· 

o 

o  o 

46. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο/Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο Έλσζεο γηα ζέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο, ζηνλ Δηδηθφ Δληεηαικέλν ηεο ΔΔ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηα θξάηε κέιε. 



 

RR\1082439EL.doc 15/21 PE565.021v02-00 

 EL 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη ζε κηα ηζηνξηθή ζπγθπξία ζηελ νπνία νη έλλνηεο ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε κηα θνηλφηεηα ακθηζβεηνχληαη, αλαδηακνξθψλνληαη θαη 

ππνζηεξίδνληαη, κε έληαζε θαη δχλακε, απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη απνθιίλνπζεο πνιηηηθέο 

αληηιήςεηο. 

Ζ δήισζε ησλ Παξηζίσλ ηεο 17εο Μαξηίνπ 2015 είλαη κηα ηζρπξή δηαθήξπμε πνπ επηβάιιεη 

ζηα θξάηε κέιε ην εππξφζδεθην θαζήθνλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ζηα εθπαηδεπηηθά θαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

Απηφ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ θαηάιιεια νη πθηζηάκελεο 

αλεζπρίεο θαη λα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ ηζρπξψλ, απνθαζηζηηθψλ, 

αλζεθηηθψλ θαη ζπλεθηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ κέιινληνο. 

Οη Τπνπξγνί Παηδείαο ηεο ΔΔ αλαγλψξηζαλ ζαθψο θαη απφ θνηλνχ ηελ αμία ησλ 

πινπξαιηζηηθψλ, αλεθηηθψλ θαη δίθαησλ θνηλσληψλ ρσξίο δηαθξίζεηο, φπνπ ε αιιειεγγχε θαη 

ε ηζφηεηα κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πηνζεηνχληαη νιφςπρα, κέζα απφ ηελ ηήξεζε ησλ 

ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο ΔΔ: ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, 

ηεο ηζφηεηαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (φπσο 

θαηνρπξψλνληαη ζην άξζξν 2 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηνλ Υάξηε ησλ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο). 

Χο εθ ηνχηνπ, ζην Παξίζη ζπκθσλήζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, κε ηελ «ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε» λα απνηειεί ην θχξην φρεκα γηα ηελ επηηπρία απηήο ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο. 

Ζ παξνχζα έθζεζε βαζίδεηαη ζηελ θνηλή ζπκθσλία ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο φηη ρξεηάδνληαη 

ζπλδπαζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, 

ηεο κηζαιινδνμίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ελφο πιαηζίνπ ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο.  

ηελ έθζεζε πξνζδηνξίδνληαη νη επθαηξίεο αιιά θαη νη πξνθιήζεηο θαη δηαηππψλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο γηα δξάζε ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ζε επίπεδν 

ΔΔ, κεηαμχ άιισλ κε ηελ απμεκέλε αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζηηο εμσηεξηθέο δξάζεηο θαη 

ζην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ΔΔ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ κνλαδηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ν πνιηηηζκφο ζηηο εηξελεπηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ζηελ πξφιεςε ησλ θξίζεσλ. 

Ο διαπολιηιζμικόρ διάλογορ από μια θεηική ζκοπιά 

Παξφηη ην ζέκα θαη νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έθζεζεο αληαλαθινχλ ην άγρνο πνπ πξνθαινχλ 

ηα βίαηα θαη δξακαηηθά γεγνλφηα πνπ έρεη βηψζεη ε Δπξψπε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη ηα 

ηειεπηαία έηε θαη ελζαξθψλνπλ ηε ζπιινγηθή ζέιεζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ εμηξεκηζκνχ, ε έθζεζε πηνζεηεί κηα επξχηεξε πξνζέγγηζε πνπ 

ελζαξξχλεη λένπο πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηελ εμέιημε ηεο πνιηηηθήο βίαο, 

μεθηλψληαο απφ ηελ παξαδνρή φηη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε είλαη κηα δπλακηθή θαη ζρεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη ζπληζηά απξφβιεπηε ζπλέπεηα κηαο ζεηξάο αλαηξεπηηθψλ γεγνλφησλ. 
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ην επίθεληξν απηήο ηεο ξεηνξηθήο βξίζθεηαη ε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο απηνγλσζίαο, πνπ 

απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ «άιινπ». χκθσλα κε ηελ επξέσο απνδεθηή 

δηαπνιηηηζκηθή ζεσξία, καζαίλνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηνπο εαπηνχο καο φηαλ βιέπνπκε πψο 

καο αληηιακβάλνληαη νη άιινη. Ζ απηνγλσζία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, πνπ βνεζνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο θαη 

πξνεηνηκάδνπλ ηνπο πνιίηεο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππνζηεξηθηηθνί κεραληζκνί. 

Ο δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο είλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία θαη σθειεί θαη ηα δχν κέξε, 

δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ. Τπάξρνπλ ήδε θάπνηα εμαηξεηηθά 

παξαδείγκαηα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνιηηηζηηθήο αληαιιαγήο κέζσ πξνγξακκάησλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ, φπσο ην Erasmus+ θαη άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ηεινχλ ππφ ηε δηαρείξηζε ΜΚΟ, θαζψο θαη δξάζεηο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα «Δπξψπε γηα ηνπο πνιίηεο», ην νπνίν έρεη καθξά 

ηζηνξία ζηνλ δηάινγν κεηαμχ γελεψλ θαη πνιηηηζκψλ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν πνιηηηζκφο δελ απνηειεί ακεηαθίλεηε, αιιά ξεπζηή ηδέα πνπ 

πεξηιακβάλεη δηάθνξα θνηλά ζεκεία αλαθνξάο, φπσο κεηαμχ άιισλ ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, 

ηνπο ελδπκαηνινγηθνχο θαλφλεο, ηα ηξφθηκα θαη ηα πνηά θαη ηηο παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη 

βηνηερλίεο. Πξέπεη επίζεο λα αλαγλσξηζηεί φηη νη κεηαλάζηεο θέξλνπλ καδί ηνπο δεμηφηεηεο, 

γλψζεηο, ηδέεο, λέεο πξνζεγγίζεηο, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πνιηηηζκηθέο ζπλήζεηεο πνπ 

εκπινπηίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ησλ θνηλνηήησλ πνπ ηνπο ππνδέρνληαη θαη φηη ε 

κεηαλάζηεπζε απνηειεί κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο καο. 

Σα αίηηα ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ έγθεηληαη θάπνηεο θνξέο ζηνλ πνιηηηζηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ ησλ αλζξψπσλ απφ ηηο θνηλσλίεο ηνπο. Ζ δηραζηηθή θαη πξνζβιεηηθή 

γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηεο θνξέο γηα ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο θαη ηηο 

κεηνλφηεηεο, θαζψο θαη νη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη πνιινί άλζξσπνη, ηδίσο νη λένη, 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ απνμέλσζή ηνπο, ε νπνία ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ 

απνκφλσζε νξηζκέλσλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο. Ζ επηθέληξσζε ζηνπο λένπο θαη ηηο 

κεηνλφηεηεο απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ηεο ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ελδέρεηαη επίζεο λα 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξν ζηηγκαηηζκφ. Δλ ησ κεηαμχ, ε αλάγθε πξνψζεζεο ηεο 

ελζσκάησζεο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά απμάλεηαη, φρη κφλν 

γηα ηνπο λένπο πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο, αιιά θαη γηα ηηο θπξίαξρεο πνιηηηζηηθέο νκάδεο 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δπζκελείο παξάγνληεο ηνπο έρνπλ ζηεξήζεη ηηο δνκέο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπκε κηα ζεηηθή πξνζέγγηζε είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη 

νη δηαθνξνπνηεκέλεο ξεηνξηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη ε 

εμχκλεζε ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ελζπλαίζζεζε, λα 

εληζρχζνπλ ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο ν δηάινγνο θαηαπνιεκά ηαπηφρξνλα ηα 

ζηεξεφηππα, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο δηαθξίζεηο εθ κέξνπο ηεο πιεηνλφηεηαο. 

Παξάιιεια, ε ζπκπεξίιεςε ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ζηε λνκνζεζία ζπληζηά 

πξφθιεζε, θαζψο είλαη εθ θχζεσο πνιπεπηζηεκνληθή θαη δηεπηζηεκνληθή έλλνηα θαη 

επεξεάδεη ηηο θνηλσλίεο καο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν· σο εθ ηνχηνπ, 

θαζψο δελ απνηειεί λνκηθή έλλνηα, ν δηαπνιηηηζκηθφο δηάινγνο δελ δηέπεηαη απφ ην εζληθφ, ην 
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επξσπατθφ ή ην δηεζλέο δίθαην, αιιά αληηζέησο βαζίδεηαη ζε δηεζλή πιαίζηα πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο. 

πλεπψο, ε έθζεζε ιακβάλεη ζεηηθή θαη πξννξαηηθή ζηάζε, εληνπίδνληαο ηηο επθαηξίεο πνπ 

θξχβνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθχπηνπλ αληί λα αληηδξά ππεξβνιηθά εληζρχνληαο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ θφβνπ. Ζ έθζεζε εζηηάδεη ζηε δηεχξπλζε ηεο αλάγθεο αλαδσνγφλεζεο θαη 

ελίζρπζεο ηνπ πγηνχο δηαιφγνπ κεηαμχ φισλ ησλ εηδψλ θνηλνηήησλ, πνπ νδεγεί ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή ησλ θνηλψλ ζεκειησδψλ αμηψλ, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα 

γηα ηελ νηθνδφκεζε πεξηζζφηεξν πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο. 

Μάθηζη συπίρ αποκλειζμούρ και ενεπγόρ ζςμμεηοσή ζηα κοινά 

Ζ αχμεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινπξαιηζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα επίπεδα, φρη κφλνλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

ζηηο ζεζκηθέο δνκέο, αιιά θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλαίλεζεο κεηαμχ 

νκάδσλ κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα, δηαθνξεηηθέο θαηαβνιέο θαη ππφβαζξα. 

Καηά ζπλέπεηα, είλαη αλαγθαίν λα πξνεηνηκάζνπκε κηα γεληά λέσλ αλζξψπσλ κε θίλεηξα, 

αίζζεζε επζχλεο θαη δεμηφηεηεο ζε ηνκείο φπσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε εγεζία, ν 

εζεινληηζκφο θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα κε 

ζάξξνο θαη λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη λα 

αλαπηχμνπλ δηαπνιηηηζκηθέο δεμηφηεηεο, θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ εμνηθείσζή 

ηνπο κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλνηήησλ απφ ηα πξψηα 

ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο κέρξη θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε, ρξεηαδφκαζηε δηαθνξνπνηεκέλεο 

πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πςειήο 

πνηφηεηαο πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ θαη ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα. 

Όηαλ κειεηάκε ην παξειζφλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδνπκε φηη ε θιεξνλνκηά θαη ε 

ηζηνξία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιείν δηραζκνχ αιιά σο επθαηξία αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ εξκελεχνληάο ηεο κε επαηζζεζία θαη παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλα θαη 

ζηνρεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε δηαπνιηηηζκηθή κάζεζε, ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζηα νπνία 

εκθαλίδνληαη, είλαη θξίζηκεο γηα ηε δηαζθάιηζε βηψζηκεο πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Ζ κάζεζε είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα 

ζε δηάθνξα πιαίζηα, νδεγψληαο ζηελ απφθηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηε δσή, 

κεηαβηβάζηκσλ γλψζεσλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ ηθαλνηήησλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε έθζεζε εμεηάδεη 

ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ δελ ζηνρεχεη κφλν ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, αιιά 

δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ γελεψλ, ηδίσο κέζσ επθαηξηψλ δηα βίνπ κάζεζεο.  

Ζ πνιπκνξθία ησλ καζεζηαθψλ δνκψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηεο θνηλφηεηαο ή ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

ακθηζβήηεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ, πξέπεη λα 

αμηνπνηεζνχλ πιήξσο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο πνηνηηθήο κάζεζεο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ηνληζηνχλ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο ηππηθήο θαη 
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ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη ηα νθέιε ηεο εξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα κε ζπλεθηηθφ ηξφπν, 

γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο κάζεζεο κεηαμχ ησλ γελεψλ θαη κεηαμχ νκνηίκσλ, ηεο κάζεζεο 

κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο κάζεζεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο, ηεο 

κάζεζεο ζηα κνπζεία, ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ ηερλψλ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο ππαίζξηαο 

κάζεζεο. 

Σα κε ηππηθά θαη ηα άηππα πιαίζηα εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ 

εθπαίδεπζε ζε επίπεδν θνηλφηεηαο θαη ζηελ εξγαζία κε νκάδεο πνπ ππνεθπξνζσπνχληαη 

ζηελ θπξίαξρε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, απνηεινχλ επθαηξίεο 

γηα ηελ ελεξγφ πξνψζεζε ησλ θνηλψλ αμηψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο αλνρήο θαη ηεο απνθπγήο 

ησλ δηαθξίζεσλ θαη γηα ηελ εμνηθείσζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζην πιαίζην ησλ καζεζηαθψλ δνκψλ 

ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη ελζαξξχλεη ηηο θνηλφηεηεο ησλ 

καζεηεπφκελσλ λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο. 

Ζ έθζεζε δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ εζεινληηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ησλ 

ηερλψλ ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ, ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, ζηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή. Ζ εθκάζεζε εγεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

αλζεθηηθψλ, ζπλεθηηθψλ θαη βηψζηκσλ θνηλσληψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν ξφινο ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ζηελ αγσγή ηνπ πνιίηε πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε κηα 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε επηηπρεκέλσλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη θηιηθψλ 

θνηλνηήησλ πνπ είλαη ππεξήθαλεο γηα ηελ θιεξνλνκηά ηνπο θαη ελσκέλεο ζηελ πνιπκνξθία. 

Σςμπέπαζμα: Οδεύονηαρ ππορ μια ζςνεκηική και ολοκληπυμένη πποζέγγιζη  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε, ν 

πνιηηηζηηθφο δηάινγνο θαη ε πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ κε εγθάξζην 

ηξφπν ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο, φπσο ζηελ πνιηηηθή γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ θηλεηηθφηεηα, ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο θνηλσληθέο ππνζέζεηο, ζηελ 

αζθάιεηα θαη ηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ δνκψλ 

πνιηηηθήο θαη ηνκέσλ πξέπεη λα εληζρπζεί θαη λα γίλεη πην ζπλεθηηθή, φρη κφλν ζε επίπεδν ΔΔ 

αιιά θαη ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

ηελ έθζεζε γίλεηαη εηδηθή κλεία ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεο ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ ζηηο 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηεο. Ο 

πνιηηηζκφο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, ησλ 

εηξελεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη 

ζηελά κε ην ζέκα ηεο έθζεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ξφινπ πνπ κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ν πνιηηηζκφο σο «ήπηα δχλακε» ζε δηεζλέο επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνψζεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο, κπνξεί λα σθειήζεη ηελ ΔΔ 

θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ αληαιιαγψλ ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. Ζ πξφθιεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα έγθεηηαη ζηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ κέζσλ θαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε 
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ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο γεσγξαθηθήο ή θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη άιισλ κνξθψλ 

δηαθξίζεσλ.  

Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ δηαπνιηηηζκηθνχ 

δηαιφγνπ, ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ζεκειησδψλ αμηψλ ηεο ΔΔ απαηηείηαη επίζεο πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηεζλψλ 

θνξέσλ, θαη ηδίσο κεηαμχ ηεο ΔΔ, ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ηα 

Ζλσκέλα Έζλε θαη νη ζπλαθείο νξγαληζκνί ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο UNESCO, ηεο 

UNICEF θαη ηεο UNHCR, κε γλψκνλα ηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πθηζηάκελσλ κέζσλ 

θαη ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ εξγαιείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ θφζκνπ.  

Δθηφο απφ ηε δξάζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ λνκνζεηψλ, ε έθζεζε ππελζπκίδεη φηη πξέπεη λα 

δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ λα πξνσζεί ηελ 

αληαιιαγή κεηαμχ πνιηηηζκψλ, ηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ηηο εηξελεπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, νχησο ψζηε ε ρεηξαθέηεζε ησλ θνηλνηήησλ λα 

ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

πξέπεη λα παξέρεηαη δηαξζξσηηθή θαη βηψζηκε ππνζηήξημε ζηηο ΜΚΟ, ζηηο νξγαλψζεηο 

παηδηψλ θαη λέσλ θαη ζηα ηδξχκαηα θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ζπλαθείο 

νξγαληζκνχο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο κηθξήο θιίκαθαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε επίπεδν 

βάζεο. 
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