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IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: 
Izjave v tej predstavitvi so namenjene spodbujanju razprave o vrednotah Evropske unije. Ne gre za mnenja o 
vrednotah niti ne izražajo stališč Evropskega parlamenta.



DEMOKRACIJA

„Referendum je dober
način, da zagotovimo
sodelovanje državljanov.“



DEMOKRACIJA

„Prava demokracija je 
možna le na lokalni ravni.“



SVOBODA

„Svoboda pomeni, da 
nimaš nobenih 
odgovornosti.“



SVOBODA

„Ker velja svoboda govora, 
morajo biti v Evropskem
parlamentu dovoljene
rasistične politične
stranke.“

© European Union 2017, source EP 



SOLIDARNOST

„Država članica EU, ki jo 
prizadene finančna kriza, 
bi morala prejeti podporo
od drugih držav članic.“



SOLIDARNOST

„Solidarnost pomeni, da 
davkoplačevalski denar
porabimo za to, da vsem
ljudem zagotovimo
dostojna bivališča, hrano
in izobrazbo.“



ENAKOST IN NEDISKRIMINACIJA

„Da bi zagotovili enakost, 
je potrebna pozitivna
diskriminacija.“



ENAKOST IN NEDISKRIMINACIJA

„ Vsi smo enakopravni ne 
glede na materialni 
status.“



PRAVNA DRŽAVA IN PRAVOSODJE

„Za nekatera kazniva
dejanja bi morala biti na
voljo izbira med plačilom
visoke globe in zaporno
kaznijo.“



PRAVNA DRŽAVA IN PRAVOSODJE

“Teroristi imajo pravico do 
poštenega sojenja in do 
ustrezne obrambe.“



SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

„Novinar, ki napiše lažno
novico, bi moral biti
kaznovan.“ 



SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

„EU ne bi smela poslovati
z režimi, ki kršijo
človekove pravice, četudi
bi bil posel ugoden
zanjo.“

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell na srečanju z libijskim predsednikom vlade (8. januar 2020, Bruselj)



STRPNOST IN PLURALNOST

„Nošenje verskih 
simbolov, kot je križ ali 
ruta, v šoli ali na delovnem 
mestu bi moralo biti 
dovoljeno.“ 



STRPNOST IN PLURALNOST

„Sovražni govor na spletu
je sprejemljiv, če ga
izražamo v zaprtih ali 
skrivnih skupinah.“



SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA 

„Vsaka država članica EU 
ima moralno dolžnost, da 
pomaga prosilcem za azil.“



SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA 

„Mučenje z namenom
pridobivanja informacij, 
potrebnih za preprečevanje
morebitnih novih terorističnih
napadov, bi moralo biti
dovoljeno.“
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Predstavitev je del izobraževalnega gradiva EVROPA V ŠOLI – aktivno učenje o Evropski uniji. 
© Evropski parlament, 2020


