Združeni v raznolikosti – vaš glas za
pluralistično in uspešno Evropo!
Evropske Listine raznolikosti Nemčije, Grčije, Luksemburga, Nizozemske, Poljske,
Romunije, Slovenije in Španije, spodbujajo raznolikost kot ključ do miru, socialne
kohezije in ekonomskega uspeha ter pozivajo k aktivni udeležbi na prihajajočih
evropskih volitvah.
V zadnjih sedemdesetih letih je bil v Evropi zagotovljen mir – darilo, ki ga ne bi smeli jemati kot samoumevno.
Med 23. in 26. majem je okoli 400 milijonov Evropejcev povabljenih, da odda svoj glas in izvoli naslednji Evropski
parlament. Od njih je odvisna prihodnost Evropske unije in ali jo bodo še naprej zaznamovali mir in raznolikost.
Poziv k raznolikosti
Evropska unija se sooča s številnimi izzivi. Rasizem in diskriminacija sta v porastu v številnih državah članicah – tudi na
spletu. Gibanje Listine raznolikosti po Evropi je zaskrbljeno zaradi porasta nacionalizma v Evropi.
Zato pozivamo vse evropske državljane, ki imajo pravico do glasovanja, naj jo izkoristijo – z vso odgovornostjo.
Raznolikost: naše gonilna sila, naša moč
V Evropi je upravljanje poklicne raznolikosti ključno za inovativnost, ustvarjalnost in posledično za gospodarski
uspeh. Iniciative Evropske Listine raznolikosti zato pozivamo državljane Evrope, naj povzdignejo svoj glas v prid
zaščiti evropskih vrednot kot so enakost, nediskriminacija, pravičnost in spoštovanje. Aktivno je potrebno zagovarjati
vključevanje in enako obravnavanje vseh ljudi v Evropi – ne glede na spol ali spolno identiteto, narodnost, etnično
pripadnost, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost in identiteto. Spodbujanje in
spoštovanje raznolikosti tudi v delovnem okolju, še naprej ostaja nujna potreba.
Raznolikost se izplača
Evropa kot center trgovine in industrije v številnih pogledih žanje koristi delovne kulture, ki spoštuje in ceni
pluralizem. Raznolika delovna sila združuje različne spretnosti in talente v dobro vseh. Številne organizacije in
podjetja so zato začela aktivno spodbujati čezmejno sodelovanje in mednarodne skupine. Zavedajo se, da jim
evropsko sodelovanje in raznolikost v svetu vse večje kompleksnosti in povečanih groženj, nudi večjo stabilnost.
Družbe v Evropi so bile v zgodovini raznolike, oblikovale so jih migracije, zato nam delovna sila, ki odseva to
resničnost, lahko samo koristi. Le tako da cenimo prav vsakega državljana, vsakega zaposlenega v vsej njihovi
edinstvenosti, bodo ti polno motivirani, razvili ves svoj potencial in prispevali širši družbi.
Združeni v raznolikosti
Pod sloganom „Združeni v raznolikosti“ Evropske Listine raznolikosti še naprej vihtijo bandero raznolikosti in se
zavzemajo za mir, vključenost in blaginjo. Kajti raznolikost je naše bogastvo, zaradi raznovrstnosti je naša družba
močnejša in uspešnejša.

