
Българин съм, но се чувствам и европеец
( размисли за нашата съвременност)

"Който не познава отечеството си, няма мащаби за чуждите страни"
Гьоте

Подписването на Договора от Рим на 25 март 1957 г. води до създаването
на голямото европейско семейство. Като запазва своето многообразие по
отношение на култура, езици и традиции, това  единство се основава на общи
ценности: свобода, демокрация, принцип на правовата държава, зачитане на
човешките права и равенство.

Повече от 60 години по-късно държавите-членки имат много поводи за
празнуване въпреки непрекъснатите трудности и предизвикателства, свързани с
икономически кризи, пандемии, Брекзит,еднолични борби за лидерство.

Ние ,българите, също, защото сме част от това семейство. Членство, което
носи повече отговорности, отколкото сме свикнали последно време да поем.

Днес ние официално сме част от обединена Европа. И това ни прави горди,
поражда нови амбиции, открива нови хоризонти, създава за кой ли път нови
надежди. България е една от  всички, които трябва да бъдат равни.

В рамките на Европейския съюз има много народности, много култури,
езици. Но като запазва своята национална идентичност, всяка страна се оказва
пряко свързана с останалите.  „Единство в многообразието” или “Всички хора ще
станат братя”, както вижда бъдещето немският поет Шилер, автор на текста на
химна на Европейския съюз

Аз съм българин и  с гордост мога да кажа:“Аз съм и европеец“, защото
България е част от голямото европейско семейство, малка, но съществена
част,защото го обогатява със своите културно-исторически и природни ценности..
Защото, както е писал Вазов „и ний сме дали нещо на света”. И това „нещо” никак
не е маловажно. Та какво би била Европа без братята Кирил и Методий ,създали
славянската писменост, без гласовете на Гена Димитрова и Николай Гяуров, без
успехите на българските спортисти, без компютъра на Джон Атанасов, без
отличията на различни международни олимпиади и конкурси.

България продължава да ражда и възпитава умни и талантливи деца,
отлични математици и информатици. Въпреки идеята за европейското семейство и



отворените граници аз искам кадърните и интелектуални българи да останат в
родината си, защото те са първо деца на България, и след това на  Европа.
Подобно на възрожденското време да се изучат в чужбина, да почерпят от чуждия
опит и чуждата култура, но да бъдат полезни на българското, а не на германското
общество.

С парите от фондовете на Европейския съюз можем да  ремонтираме
социалните домове и училища,да се подпомогнат децата без родители и тези в
неравностойно положение, да се подобри образованието - както и да  въведем
европейски стандарти на обучение. Ако бъдат употребени разумно,ако няма
незаконно присвояване на средства – тревожни новини, за които масмедиите
непрекъснато алармират-могат да бъдат използвани не само за образование, но и за
повдигането на жизнения стандарт и опазването на околната среда - теми, които
засягат всеки от нас.
Искрено се надявам страната  ни да се превърне в място, където всеки ще може да
осъществи мечтите си без ограничения от пол, възраст и социално положение.

Поглеждайки към днешна България ,нашите родители твърдят , че е
изминало доста време на тревожно очакване за сбъдване на европейската мечта.

Ние сме страна с интересно минало, трудно настояще и с обещаващо
бъдеще. Разчитайки на всички тези неща и на  великите българи, чиито потомци
сме днес, можем да направим България чудесно място за живеене, позволяващо на
всеки човек да се изгражда като личност с европейско съзнание и с българско
самочувствие.
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