
Kansalainen on yhteisön jäsen, jolla on oikeuksia 
ja velvollisuuksia. Kansalaisten ymmärtämys 
kansalaisuudesta ja omasta osallisuudestaan 
yhteisönsä elämään lisääntyy asteittain. 
Demokratian kannalta on ratkaisevan tärkeää, että 
kansalaiset osallistuvat aktiivisesti yhteisöelämään.

Osallistu EU:n päätöksentekoon:  
www.eesc.europa.eu 

TOIMI TULEVAISUUDEN PUOLESTA
KUINKA OLLA VASTUULLINEN EU:N KANSALAINEN

AKTIIVINEN JA  
OSALLISTAVA KANSALAISUUS
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OSALLISTUMINEN
Osallistumalla voit pyrkiä 
parantamaan omaasi ja 
muiden elämää paikallis-, 
jäsenvaltio- ja EU- tasolla. 
Yksi tärkeä hallintoon 
osallistumisen muoto on 
äänestäminen, ja monia 
muita osallistumismuotoja 
löytyy työpaikoilta, 
oppilaitoksista, 
kansalaisjärjestöistä ja niin 
edelleen.

HALLINTO
Kansalaisilla on oikeus tietää miksi, kuinka ja missä 
päätökset tehdään. He voivat myös asettua ehdolle 
vaaleissa ja osallistua aktiivisemmin yhteisönsä elämään. 

TULEVAISUUTEEN 
PANOSTAMINEN
Valistuneet ja aktiiviset 
kansalaiset pyrkivät 
kannustamaan yhteisöään 
entistä kestävämpään 
elämäntapaan, jotta 
jokapäiväisten tarpeiden 
tyydyttäminen ei vaaranna 
tulevien sukupolvien 
mahdollisuuksia tyydyttää 
omia tarpeitaan. 

VAPAUS jA TOISTEN 
KUNNIOITTAMINEN
Yhteiskuntaa rikastuttavat erilaiset 
kulttuuritaustat, mielipiteet, 
sukupuolten erilaiset näkemykset 
ja niin edelleen. Kansalaiset 
nauttivat joukosta vapauksia, kuten 
ajatuksenvapaus, sananvapaus 
ja tiedonvälityksen vapaus sekä 
yhdistymis- ja kokoontumisvapaus. 
Nämä vapaudet mahdollistavat heidän 
osallistumisensa yhteiskuntaelämään. 

TIEDOTTAMINEN
Valistuneet kansalaiset pystyvät paremmin 
osallistumaan yhteiskuntaelämään. 
Tietoa EU:n kansalaisten ja yritysten oikeuksista 
sekä niihin liittyviä neuvoja löytyy osoitteesta 
http://europa.eu/youreurope.

MAAILMAN KANSALAISET
Maailmanlaajuiset haasteet voidaan 
ratkaista vain yhteistyössä muiden 
kanssa. Vastuullinen käyttäytyminen 
alkaa yksilötasolta ja jatkuu 
paikallisiin ja kansainvälisiin toimiin. 

INTEgROITUMINEN
Kaikilla kansalaisilla on 
ikään, sukupuoleen, 
vammaan, syntyperään 
tms. katsomatta oltava 
tasavertaiset mahdollisuudet 
täysipainoiseen osallistumiseen ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

SUKUPOLVIEN VäLINEN 
SOLIDAARISUUS
Yhteiskunta pohjautuu yhteisön 
sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen 
ja solidaarisuuteen. 

KASVATUS jA KOULUTUS
Lapset oppivat asioita 
kansalaisuudesta 
vanhemmiltaan ja koulussa. 
Vanhemmat voivat toimia 
esimerkkeinä, ja koulutus 
voi auttaa heitä saamaan 
perusteellista kokemusta ja 
oppia.

Unionin kansalaisUUs  
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa taataan EU:n kansalaisten oikeudet. Näitä ovat esimerkiksi: 
• oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU:n alueella 
• oikeus äänestää ja asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ja kuntavaaleissa 
• oikeus saada suojelua minkä tahansa muun EU-maan diplomaatti- ja konsuliviranomaisilta 
• oikeus tehdä vetoomus Euroopan parlamentille ja valittaa Euroopan oikeusasiamiehelle.
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