Diversity: Europe's strength or weakness? (UNESCO Chair for Human Rights
Education a Allianz Kulturstiftung: Project "Education for a Europe of Rights")
Description: Diversity, a term used in the motto of the European Union, among others, can
take up many forms. The representation of various nationalities, cultures or religions in the
public discussions or even in decision making at local, national or European level can be
structured very differently, and there are arguments that are regularly brought up in favor or
against pursuing diversity in various communities and political institutions. We are interested
in your understanding of diversity in contemporary Europe (may it be the continent as a
whole, the European Union, your home country or local area you live in), and your
assessment of whether and how it can strengthen a peaceful Europe where guarantees of
fundamental human rights are firmly enshrined.
Link to the project at the website of the UNESCO Chair: www.bit.ly/unescoen
Diverzita: Silná alebo slabá stránka Európy? (UNESCO Katedra výchovy k ľudským
právam a Allianz Kulturstiftung: Projekt „Vzdelanie pre Európu práv“
Vymedzenie témy: Diverzita, pojem, ktorý je okrem iného súčasťou motta Európskej únie, má
mnoho podôb. Existuje množstvo variácií zastúpenia rôznych národností, kultúr alebo
náboženstiev vo verejnej diskusii alebo rozhodovaní na miestnej, celoštátnej alebo európskej
úrovni a pravidelne sa objavujú argumenty v prospech alebo v neprospech podpory
rozmanitosti v najrôznejších spoločenstvách a politických inštitúciách. Zaujíma nás Vaše
chápanie diverzity v súčasnej Európe (či už kontinente ako celku, Európskej únii, Vašej
domovskej krajiny alebo regiónu, v ktorom žijete) a Vaše hodnotenie, či a ako diverzita
dokáže posilniť Európu v stave mieru, ktorej sú garancie základných ľudských práv pevnou
súčasťou.
Odkaz na projekt na webovej stránke UNESCO katedry: www.bit.ly/unescosk
Poznámka k jazyku práce: Esej je nevyhnutné písať v anglickom jazyku, pretože práce budú
čítať aj expertky a experti zo zahraničia, pre ktorých je komunikačným jazykom práve
angličtina. Zdôrazňujeme však, že rozhodujúce pre kvalitnú esej nie je perfektné zvládnutie
jazykových prostriedkov, ale faktami podložená, konzistentná argumentácia ideálne s prvkami
originality. Esej je príležitosť, ako môžete zreteľne vyjadriť vlastný názor na aktuálnu tému.

