
Een burger is een lid van een gemeenschap. Bij dat 
burgerschap horen rechten en plichten. Burgers 
krijgen geleidelijk meer inzicht in wat dit burgerschap 
en hun betrokkenheid bij de samenleving inhoudt.  
De democratie staat of valt met de actieve bijdrage 
van de burgers aan het maatschappelijk leven.

Raak betrokken bij de besluitvorming in de 
Europese Unie: www.eesc.europa.eu.

WERKEN AAN DE TOEKOMST
HOE WORD JE EEN VERANTWOORDELIJKE BURGER

ACTIEF EN  
PARTICIPEREND BURGERSCHAP
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PARTIcIPATIE
Iedere burger kan zich ervoor 
inzetten om zijn of haar eigen 
leven en dat van anderen beter 
te maken. Dat kan in zijn of 
haar eigen stad of land, maar 
ook voor de hele Europese 
Unie. Een belangrijke vorm van 
bestuurlijke participatie is de 
deelname aan verkiezingen. 
Participatie is ook mogelijk 
op het werk, op school of in 
maatschappelijke organisaties. 

GOVERNANcE
Burgers hebben het recht om te weten waarom en waar besluiten zijn 
genomen en hoe die besluitvorming tot stand is gebracht. Ook mogen 
zij zich kandidaat stellen voor verkiezingen en kunnen zij ervoor kiezen 
om een grotere rol te spelen in hun leefgemeenschap. 

INVESTEREN  
IN DE TOEKOMST
Goed geïnformeerde en 
actieve burgers streven 
naar een duurzamere 
samenleving, d.w.z. een 
samenleving waarin aan 
de dagelijkse behoeften 
wordt voldaan zonder 
dat de bevrediging 
van de behoeften van 
toekomstige generaties in 
gevaar wordt gebracht. 

VRIJHEID EN RESPEcT  
VOOR ANDEREN
Culturele verscheidenheid, verschillen 
van mening en andere verschillen 
(gender enz.) verrijken de samenleving. 
Burgers genieten vrijheden (zoals de 
vrijheid om een mening te hebben 
en daaraan uitdrukking te geven, de 
vrijheid om informatie te geven en op 
te doen en de vrijheid van vergadering 
en vereniging) waardoor zij een rol 
kunnen spelen in de samenleving.

VOORLIcHTING
Goed geïnformeerde burgers zijn beter toegerust 
om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 
Voor informatie, hulp en advies over de rechten van 
burgers en ondernemingen van de Europese Unie: 
http://europa.eu/youeurope.

WERELDBURGERS
De wereld staat voor uitdagingen die 
alleen kunnen worden aangegaan als 
wordt samengewerkt. Verantwoord 
gedrag begint bij jezelf en mondt uit in 
lokaal en internationaal optreden. 

INTEGRATIE
Alle burgers moeten evenveel 
kansen krijgen om volledig te 
participeren in en volwaardig 
bij te dragen aan de 
samenleving. Daarbij mogen 
leeftijd, geslacht, handicaps, 
herkomst e.d. geen rol spelen.

SOLIDARITEIT TUSSEN 
GENERATIES
Solidariteit tussen generaties is een 
hoeksteen van de samenleving: in de 
maatschappij draait het om wat jongeren 
en ouderen voor elkaar doen. 

ONDERWIJS
Wat burgerschap inhoudt, 
horen kinderen van hun ouders 
en op school. Ouders kunnen 
het goede voorbeeld geven 
en scholen kunnen kinderen 
helpen om daarmee echt 
kennis en ervaring op te doen.

Burgerschap van de europese unie
De rechten van de burgers van de Europese Unie zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten  
van de Europese Unie. Daaronder vallen de volgende rechten:
• de vrijheid om zich op het grondgebied van de Europese Unie te verplaatsen en aldaar te verblijven;
• het actieve en passieve kiesrecht voor het Europees Parlement en gemeenteraadsverkiezingen;
• het recht op bescherming door ambassades en consulaten van om het even welke andere lidstaat van de Europese Unie; 
• het recht om bij het Europees Parlement verzoekschriften en bij de ombudspersoon klachten in te dienen. 
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