
Kodanik on kogukonna liige, kellel on õigused ja 
kohustused. Kodanike arusaam kodakondsusest 
ja oma osalemisest kogukonnas on järk-järgult 
paranenud. Demokraatia jaoks on määrava 
tähtsusega see, et kodanikud panustaksid aktiivselt 
oma kogukonna ellu.

Osale ELi otsustusprotsessis:  
www.eesc.europa.eu.

TEGUTSE TULEVIKU HEAKS
KUIDAS OLLA VASTUTUSTUNDLIK ELi KODANIK

KODANIKUAKTIIVSUS JA –OSALUS
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Osalemine
Osaledes võid aidata muuta enda 
ja teiste elu paremaks kohalikul, 
riiklikul ja Euroopa tasandil. 
Juhtimises osalemise üks oluline 
vorm on hääletamine ja palju muid 
osalemise vorme pakutakse ka 
tööl, koolis, kodanikuühiskonna 
organisatsioonides jne.

Juhtimine
Kodanikel on õigus teada miks, kuidas ja millal otsuseid tehakse. Nad 
võivad samuti kandideerida valimistel ja osaleda aktiivsemalt oma 
kogukonna elus.

tulevikku 
investeerimine
Teadlikud ja aktiivsed kodanikud 
püüavad oma ühiskonda suunata 
jätkusuutlikumale eluviisile, nii 
et nende igapäevavajaduste 
rahuldamise viis ei seaks ohtu 
tulevaste põlvede võimalust oma 
vajadusi katta.

vabadus Ja teiste austamine
Ühiskonda rikastavad eri kultuuritaustad, 
arvamused, sood jne. Kodanikel on hulk 
vabadusi, nagu näiteks mõttevabadus, 
sõna- ja teabevabadus ning kogunemis- 
ja ühinemisvabadus. Need vabadused 
võimaldavad neil ühiskonnas osaleda.

teave
Teadlikud kodanikud suudavad paremini osaleda kogukonna 
elus.

Teavet, abi ja nõu ELi kodanike ja ettevõtete ELi õiguste kohta 
leiab aadressilt http://europa.eu/youreurope.

maailmakOdanikud
Ülemaailmsetele väljakutsetele on 
võimalik vastata vaid koostöös teistega. 
Vastutustundlik käitumine algab indiviidi 
tasandil ning jätkub kohalike ja rahvusvaheliste 
meetmetega.

integratsiOOn
Kõikidel kodanikel olenemata 
nende east, soost, puudest, 
päritolust vms peavad 
olema võrdsed võimalused 
täiel määral ühiskonnas 
osalemiseks ja sellesse oma 
panuse andmiseks.

PõlvkOndadevaheline 
sOlidaarsus
Ühiskond põhineb vahetustel ja solidaarsusel 
kogukonnas elavate põlvkondade vahel.

haridus
Lapsed õpivad kodakondsuse 
kohta oma vanematelt ja koolis. 
Vanemad võivad anda eeskuju ja 
haridus võib aidata neil põhjalikke 
kogemusi ja teadmisi hankida.

Euroopa Liidu kodakondsus 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta tagab ELi kodanikele õigused, sealhulgas õigus
• ELis vabalt liikuda ja elada;
• hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi ja kohalikel valimistel;
• saada kaitset mis tahes teise ELi liikmesriigi diplomaatiliselt ja konsulaaresinduselt;
• pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole ja esitada kaebusi Euroopa Ombudsmanile.
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