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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE: 
As afirmacións utilizadas nesta presentación están pensadas para 
suscitar un debate na clase sobre os valores da UE. Non son opinións
sobre os valores e tampouco representan o punto de vista do 
Parlamento Europeo.



DEMOCRACIA

«Un referendo é 
sempre unha
boa forma de 
facer participar 
aos cidadáns».



DEMOCRACIA

A verdadeira
democracia só
pode funcionar 
a nivel local».



LIBERDADE

«Liberdade
significa non ter 
ningunha
responsabilidade».



LIBERDADE

«Posto que hai
liberdade de 
expresión, débeselles
permitir aos partidos 
políticos racistas 
entrar no Parlamento 
Europeo».

© European Union 2017, source EP 



SOLIDARIEDADE

«Un Estado membro
da Unión afectado 
por unha crise
financeira debería 
recibir apoio dos 
demais Estados 
membros da Unión».



SOLIDARIEDADE

«Solidariedade
significa utilizar o 
diñeiro dos impostos
para asegurarse de 
que todo o mundo 
ten unha vivenda
decente, comida e 
educación».



IGUALDADE E NON DISCRIMINACIÓN

«Para lograr a 
igualdade, é 
necesaria a 
discriminación 
positiva».



IGUALDADE E NON DISCRIMINACIÓN

«Todo o mundo 
é igual, sen que 
importe o rico 
que se sexa».



ESTADO DE DEREITO E XUSTIZA

«Para algúns
delitos, deberíase
poder escoller
entre pagar unha
multa elevada ou
ir ao cárcere».



ESTADO DE DEREITO E XUSTIZA

«Os terroristas 
teñen dereito a 
un xuízo
imparcial, cunha
defensa 
apropiada». 



RESPECTO DOS DEREITOS HUMANOS

«Deberíase
castigar aos
xornalistas
cando escriban 
un artigo de 
noticias falsas».  



RESPECTO DOS DEREITOS HUMANOS

«A Unión non debe 
facer negocios con 
réximes que violen 
os dereitos
humanos, aínda que 
o trato fose bo para 
a Unión».

O presidente Michel e Josep Borrell reúnense co primeiro ministro de Libia (8.1.2020, Bruxelas).  



TOLERANCIA E PLURALISMO

«Debería permitirse 
levar símbolos 
relixiosos, como 
unha cruz ou un 
veo, na escola e o 
traballo».  



TOLERANCIA E PLURALISMO

«Non pasa nada por 
incitar ao odio a 
través de Internet, 
se se fai en grupos 
cerrados ou
secretos».



RESPECTO DA DIGNIDADE HUMANA  

«Todos os países 
da Unión teñen
o deber moral 
de axudar aos
solicitantes de 
asilo».



RESPECTO DA DIGNIDADE HUMANA  

«Debe permitirse a 
tortura para obter
información co fin 
de evitar novos
posibles ataques 
terroristas».
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Esta presentación forma parte da ferramenta educativa «Europa na escola: Clases 
participativas sobre a Unión Europea». 
© Parlamento Europeo 2020


