ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ
Европейските ценности обединяват в себе си
толерантност, справедливост, солидарност и способността
да не проявяваме дискриминация. Това са важни черти от
ценностната система на всяка една общност.
Човешкото достойнство е една ненакърнима ценност.
То определя собствената стойност, самоуважението и ни
кара да ценим самите себе си, както и другите. Във всяко
общество има бедни и беззащитни хора, но това не ги
лишава от правото им да бъдат част от обществото. Те са
също толкова достойни, колкото и останалите, защото
достойнството не се крие нито във властта, нито в парите.
Това, че си в неблагоприятно положение, не дава право на
останалите да потъпкват и грубо да пренебрегват
достойнството ти. Не дава правото никому да определя
дадено достойнство и да оскърбява човека само защото не
влиза в “общоприетите стандарти”.
Свободата е друга европейска ценност. Някои не
разбират какво значи да бъдеш свободен – да можеш да
изразяваш мнение и позиция, стига да не потъпкваш
правата на останалите. Свободата е нещо, с което трябва да
бъдем горди. Тя ни показва и ни учи да ценим личните
свободи на хората, като зачитане на личния живот, свобода
на мисълта, на религията и др. За някои тя е изпитание, за
други дар, а за трети – избор.

Следва друга ценност - равенството. Обикновено то се
свързва с идеята всички да имат равни права пред закона.
Не бива да се бърка, че хората са еднакви във
физиологическо или интелектуално отношение, но ЕС се
бори с всички сили хората да получат равни права и
задължения към обществото, независимо от това дали са
мъже или жени.
Друга ценност на Европа, погледната от страната на
природата е, че Европа е сравнително малък континент, но
в него преобладава широко многообразие от растителен и
животински свят. Това е континент с много богата история и
несравними исторически забележителности и архитектури,
оставили отпечатък и впечатлили стотици хиляди души.
Какво обаче ни прави европейци? Разбира се, всяка
общност се различава от останалите. Българите са различни
от французите, италианците, германците. Всеки има своя
гледна точка. Това, което трябва да следваме като
европейски модел, е да развиваме своите знания относно
европейската история, познаване и интерес към
политиката, научаването на нови езици, запознаването с
различни култури, посещаването на европейски държави и
уважението един към друг. Да се стремим към европейски
образец означава да се развиваме, да се насочваме към
постигането на по-добри резултати в образованието,
медицината, науките.
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