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 DIALOG O EVROPSKIH IN ČLOVEŠKIH VREDNOTAH V KON-
TEKSTU SKUPNOSTI – KAKO ZAČNEMO? 
 
Če bi bila Evropa oseba, kako bi jo opisali? Skoraj nemogoče! Fizične značilnosti 
Evrope (geografija) in njeni načini (jeziki, tradicije, kulture in gospodarstva) so 
tako različni, da lahko sklepamo, da gre za veliko različnih ljudi v enem. 
Kaj je torej tisto, zaradi česar se Evropa, natančneje EU, dojema kot enota in 
se pogosto omenja na podlagi skupne identitete? Je potem EU več kot le poli-
tično in gospodarsko zavezništvo? Kaj za priseljenca pomeni živeti na tleh EU? 
 
Ta vprašanja so med sprožilci govora o vrednotah, ki jih EU razglaša za svoje in 
jih od držav članic zahteva, da jih prevzemajo in branijo. 
 
Evropska unija je bila ustanovljena za spodbujanje miru, njenih vrednot in bla-
ginje vseh njenih prebivalcev. Ravno te vrednote so kot veroizpoved temeljne 
in načeloma tiste, ki želijo poenotiti izkušnjo skupnega občutka pripadnosti 
Evropejcev. Idealno je tudi, da te vrednote obkrožajo in vključujejo vse držav-
ljane v Evropi, ne glede na priseljensko poreklo, spol, starost, veroizpoved, 
spolno usmerjenost, poklicne sposobnosti itd. 
 
Vendar, ali vsi prebivalci Evrope, s posebnim poudarkom na prebivalcih EU, 
delijo izkušnjo pripadnosti in priznanja tem vrednotam, ki bi sicer moralo 
evropskim prebivalcem dati enakopravnost? 
 
Splošno znano dejstvo je, da ni tako in da vsi prebivalci današnje Evrope in EU 
ne čutijo pripadnosti ali človeškega priznanja, ki ga sicer predvidevajo skupne 
vrednote. 
 
To je glavni razlog, zakaj je projekt MultiPLUS postavil človekove pravice in z 
njimi povezane koncepte na dnevni red v zadnjem programu usposabljanja za 
multiplikatorje v partnerskih državah. 
 
Cilj je, da morajo multiplikatorji sami po končanem programu usposabljanja 
nadaljevati s posredovanjem teh osnovnih vrednot v svojih skupnostih. Skozi 
kritično razpravo in razmišljanje je cilj, da evropski prebivalci migrantskih skup-
nosti skupaj razmislijo o tem, kako doživljajo te temeljne vrednote in pravice v 
svojem vsakdanjem življenju. 
 
 
 

OKVIR PROJEKTA 
 

V tem glasilu z veseljem 

predstavljamo nadaljnje re-

zultate transevropskega pro-

jekta MultiPLUS. 

 

Projekt MultiPLUS traja dve 

leti, od oktobra 2020 do sep-

tembra 2022.  

 

Projekt MultiPLUS sofinan-

cira Evropska komisija v 

okviru programa Erasmus+. 
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Obiščite nas na spletni strani: www.multiplusproject.com 

 
Podpora Evropske komisije temu projektu ne pomeni potrditve vsebin, ki odražajo izključno stališča avtorjev, Komisija pa ne 

more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo. 

Podpora Evropske komisije temu projektu ne pomeni potrditve vsebin, ki odražajo izključno 

stališča avtorjev, Komisija pa ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki 

jih vsebujejo. 

KATERE VREDNOTE SO NA DNEVNEM REDU? 
 

Program usposabljanja se prek besedil, izobraževalnih gradiv ter dialoških in 

refleksivnih vaj osredotoča na 5 ključnih pojmov, ki skupaj izražajo evropske 

vrednote: 

 

Program ima izhodišče v ČLOVEKOVIH PRAVICAH, ki jih lahko razumemo kot 

velik dežnik, ki ga načeloma pokrivajo vsi prebivalci EU. Človekovo dostojan-

stvo je nedotakljivo. 

 

Druga tema je DEMOKRACIJA IN PARTICIPACIJA, ki je klasična evropska oblika 

vladanja, ki državljanom načeloma omogoča, da izrazijo svoje interese, da so 

slišani in prilagojeni. 

 

V nadaljevanju tega je nadaljnja ključna beseda v programu usposabljanja 

SVOBODA, ki je vrednota z mnogimi posledicami. V EU prosto gibanje daje 

državljanom pravico do prostega gibanja in prebivanja znotraj meja skupno-

sti. Individualne svoboščine, kot so spoštovanje zasebnosti, svoboda misli, 

svoboda veroizpovedi, svoboda zbiranja, svoboda izražanja in obveščanja, so 

zaščitene z Listino EU o temeljnih pravicah itd. 

 

Četrta točka je RAZNOLIKOST, ENAKOST IN PRAVICE MANJŠINE oz. MI-

GRANSTSKIH SKUPNOSTI. Pri enakosti gre za enake pravice za vse prebivalce, 

pa tudi za različno nacionalno zakonodajo proti diskriminaciji zaradi spola, 

starosti, etnične pripadnosti itd. 

 

Končno si koncept VLADAVINE PRAVA zasluži posebno poglavje. Vladavina 

prava je politična filozofija, po kateri so vsi državljani in institucije države, dr-

žave ali družbe odgovorni istim zakonom. Koncept pravne države je bil prav-

kar opredeljen kot »mehanizem, proces, institucija, praksa ali norma«, ki pod-

pira enakost vseh državljanov. 
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