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ЕДИНСТВО в многообразието на ЕВРОПА
Европейският съюз е уникално партньорство между 27 европейски държави. Създаден
е след Втората световна война с цел насърчаване на икономическото взаимодействие
между доскорошните враждуващи държави и възстановяване след тежката
икономическа криза.
ЕС, както всяко обединение, притежава своите ценности и принципи. Ценностите на
отделната личност, в случая на всеки гражданин на Съюза, се обединяват в ценности на
държавата, т.е. на нацията, към която принадлежи. Оттук можем да изведем, че
европейските ценности се базират и обединяват ценностите на всяка нация, а тя, от
своя, страна обединява ценностните системи на всеки един европейски гражданин.
Както всеки съставен съюз, така и Европейският се основава на принципи. Тези
принципи, заедно с целите и ценностите на съюза, крепят неговото съществуване.
През 2000г., на база предложенията на ученици от цяла Европа, се появява и мотото на
Съюза - „Единство в многообразието“. То е символ на ценностите, които ЕС обединява
като организация, на 27-те държави членки. И въпреки че всяка държава притежава
лична уникалност, изразена в културата, езика, вероизповеданието, традицията и
историята й, ЕС намира нещо общо, нещо единно.
В дефиницията на думата „многообразие“ се корени нещо разновидно, различно,
разнородно. От друга страна, единството се разглежда като обединение, сдружение. От
тук изразът придобива пълно значение „Единство в многообразието“, а именно
обединение на различното.
Многообразието може да се разглежда в различни аспекти. Под многообразие в
Европейския съюз може да се разгледат различията между отделните му граждани.
Също така може да се подразбира многообразието в богатите култури и наситеността
на историите на държавите членки.
Още в самото начало при създаването на Съюза се наблюдава едно „единство в
многообразието“. Довчерашните врагове в лицето на Германия и Франция вече са в
съюз и то икономически. Именно това икономическо обединение и взаимовлияние
между страните ги сближава по начин, по който да не могат да развиват икономиките
си една без друга. Те са коренно различни, имат своите истории и минало, но вече са
едно цяло. В последствие към този съюз се присъединяват още редица държави, които
са различни по между си, но влизайки в Съюза, стават едно цяло.
Различни сме, но сме заедно. Заедно сме в пътя на развитие на ЕС. Заедно сме в борбата
за недискриминация и демокрация. Въпреки че сме различни, всички се стремим към
изпълнение и спазване на общата европейска ценностна система.
Докато всички държави членки на съюза работят съвместно, въпреки различията си, ще
съществува и мотото „Единство в многообразието“. Ще борим трудностите, защото сме
единни. Единни в различията си.

