Декларация за съпричастност
Добре дошли в Нидерландия!
Нидерландия е демократична и правова държава. Това означава, че всички имат едни и същи права и че
всички трябва да спазват едни и същи правила. В Нидерландия ценностите свобода, равенство и солидарност
имат централно значение. С тези ценности са свързани права, върху които можете да се позовавате. Тези
ценности могат да продължават да съществуват, само ако всеки дава активно своя принос в обществото.
Съпричастността в Нидерландия е много важна.

Свобода:
В Нидерландия всеки може да мисли, да прави и да казва каквото пожелае. Това означава, че:
- всеки може да изразява своето собствено мнение;
- всеки може да има своята вяра и е свободен да изповядва или не някаква вяра;
- всеки може да самоопредели своята сексуална ориентация;
- всеки има право на собствени избори и на самостоятелност ( право на самоопределение).
Но има определени граници. Това, което някой прави или казва не трябва да е в противоречие със
закона. Например не можеш да дискриминираш някого, да подтикваш към омраза или да
призововаваш към враждебност.

Равноправие:
В Нидерландия всички граждани се третират еднакво. Дискриминация, която се основава на пол,
вероизповедание, произход или сексуална ориентация не се приема.
Солидарност:
В Нидерландия гражданите заедно са отговорни за обществото. Гражданите имат право на сигурна среда, на
порядъчни жилища, на справедливи условия на труд, на минимална работна заплата, на добро образование и
на добри медицински грижи. Властите имат задължението да защитават хората срещу експлоатацията и
неравноправното отношение. По принцип гражданите сами трябва да се грижат за издръжката си. Ако това не
става със собствени сили и няма никой, който да помогне, тогава властите предлагат помощ.
Съпричастност:
В Нидерландия ние изискваме от всички граждани да допринасят за едно хубаво и безопасно обществонапример като работят, като ходят на училище или като извършват благотворителна дейност. Това може
да става в квартала, в училище или в някое сдружение. При това говоренето на нидерландски език е
много важно.

Заявявам, че се запознах с ценностите и правилата на нидерландското общество и че ги
зачитам. Заявявам, че активно ще осъществявам принос към нидерландското общество и
разчитам на това, че съгражданите ми ще ми дават възможност за това.
Име:

Дата на раждане:
Подпис:
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