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НИЕ, ПЛЕВЕНЧАНИ ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ 
И НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ ГЕРМАНИЯ, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ, 
с които работихме рамо до рамо в проект „Мир” по програма „Европа за гражданите, 
 
Създадохме и приехме единодушно тази актуална Харта за човешките права, която се базира на 
Европейската конвенция за правата на човека, като акцентира върху най-важните човешки права 
и свободи и върху особено актуални днес проблеми, представляващи заплаха за мира на Стария 
континент. 
 
ТВЪРДО РЕШЕНИ, 
да предпазим децата си и децата на нашите деца от ужасите на войната, 
да утвърдим нашата вяра в основните права на човека, в достойнството и ценността на човешката 
личност, в равнопоставеността между мъжа и жената, както  и между всички нации -  големи или 
малки, 
да поощрим социалния напредък и по-добрия жизнен стандарт с повече свобода, 
 
ЩЕ ОТСТОЯВАМЕ 
правото на всеки човек да живее в мир и свобода и да се стреми към щастие и благоденствие 
 
ЗАЩОТО ВЯРВАМЕ 
че човешкото достойнство е ненакърнимо и това се отнася за всички европейски и световни 
граждани. 
че е нужно да изпитваме търпимост едни спрямо други и да живеем заедно в мир като добри 
съседи, 
че можем да издигнем приятелството над интересите 
 
МЛАДИТЕ ГРАЖДАНИ В ЕВРОПА 
виждат и осъзнават проблема с бежанската вълна в Сирия и други кризисни райони в света. 
Конвенцията на ООН за бежанците, с допълнителния си Протокол от 1967 г. трябва днес да бъдат 
актуално обсъждани.  
Причините за възникване на бежанската вълна трябва да бъдат обсъдени публично от всички 
членки на ООН, да бъдат предприети мерки, които имат траен ефект. 
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Едно съжителство на граждани на ЕС с мигранти и бежанци трябва да се създаде в обществено-
политически план от всички страни членки. Това изисква не само солидарност, а постоянен 
диалог и най-важното - образование.  
Ксенофобията и расизмът не трябва да бъдат допускани отново. Чрез просвещение, срещи и 
образование трябва да се противодейства на тези тенденции. Зараждащите се в цяла Европа 
десни популистки движения и партии трябва да бъдат категорично отхвърлени.  
 
Европейският съюз е успял да донесе мир и просперитет на разрушения континент и да обедини 
хората, показвайки безсмислеността на бариерите, издигнати от държавите. Единната валута, 
липсата на граничен контрол, пълната свобода на движение, надеждните единни стандарти за 
всички в Евросъюза са привилегия, която трябва да ценим.  
 
Споделеното бъдеще е най-доброто бъдеще! 
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