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EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT: 
Les afirmacions utilitzades en aquesta presentació estan pensades
per a suscitar un debat en classe sobre els valors de la UE. No són
opinions sobre els valors i tampoc representen el punt de vista del 
Parlament Europeu.



DEMOCRÀCIA

«Un referèndum
és sempre una 
bona manera de 
fer participar els
ciutadans.»



DEMOCRÀCIA

«La verdadera 
democràcia
només pot
funcionar a 
nivell local.»



LLIBERTAT

«Llibertat
significa no 
tindre cap
responsabilitat.»



LLIBERTAT

«Com que hi ha 
llibertat d’expressió, 
s’ha de permetre als
partits polítics
racistes entrar en el 
Parlament Europeu.»
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SOLIDARITAT

«Un Estat membre de 
la Unió afectat per una 
crisi financera hauria
de rebre suport dels
altres Estats membres
de la Unió.»



SOLIDARITAT

«Solidaritat significa 
utilitzar els diners
dels impostos per a 
assegurar-se que tots
tenen una vivenda
decent, menjar i 
educació.»



IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

«Per a 
aconseguir la 
igualtat, és
necessària la 
discriminació
positiva.»



IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

«Tots són iguals, 
sense que 
importe la seua
riquesa.»



ESTAT DE DRET I JUSTÍCIA

«Per a alguns
delictes, s’hauria
de poder triar 
entre pagar una 
elevada multa o 
anar a la presó.»



ESTAT DE DRET I JUSTÍCIA

«Els terroristes
tenen dret a un 
juí imparcial, 
amb una 
defensa 
apropiada.»



RESPECTE DELS DRETS HUMANS

«S’hauria de 
castigar els
periodistes quan
escriguen un 
article amb
notícies falses.»



RESPECTE DELS DRETS HUMANS

«La Unió no ha de 

fer negocis amb
règims que violen 
els drets humans, 
fins i tot si el tracte
fora bo per a la 
Unió».

El president Michel i Josep Borrell es reuneixen amb el primer ministre de Líbia (8.1.2020, Brussel·les).



TOLERÀNCIA I PLURALISME

«S’hauria de 
permetre portar 
símbols religiosos, 
com una creu o un 
vel, en l’escola i en 
el treball.»



TOLERÀNCIA I PLURALISME

«No passa res per 
incitar a l’odi a 
través d’internet, si 
es fa en grups
tancats o secrets.»



RESPECTE DE LA DIGNITAT HUMANA

«Tots els països
de la Unió tenen
el deure moral 
d’ajudar els
sol·licitants
d’asil.»



RESPECTE DE LA DIGNITAT HUMANA

«S’ha de permetre
la tortura per a 
obtindre
informació a fi 
d’evitar nous
possibles atacs
terroristes.»
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Aquesta presentació forma part del recurs educatiu «Europa a l’escola: Classes
participatives sobre la Unió Europea». 
© Parlament Europeu 2020


