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 Jako Vietnamka, která se narodila a žije v České republice je pro mě poměrně
těžké se cítit, jako Evropan.

 EU je vlastně geniální spolupráce mezi zeměmi v Evropě. Stačí, že jsme v EU
a máme spoustu možností na cestování, clo se neplatí při dovozu a

dostaneme se kamkoliv, když naskočíme do autobusu. EU nám umožňuje
studovat v zahraničí, spojuje lidi a země.

 Z velké části se ale necítím jako Evropan, protože mi přijde historie Evropy
nesympatická. Evropané odjakživa strkali svůj nos, kam by neměli. Kolonizaci

zemí v historii vidím v negativním světle, ačkoli rozvinulo vědění a nijak
osobně se mě to netýká. Tato zášť mě oddaluje od hlubšího pocitu, že jsem

vlastně také Čech a Evropan a pěstuji si pocit nechuti. I když jsem se
nesetkala s rasismem v extrému, tak se někdy stejně cítím nerovnocenně jak
s mým českým, tak i vietnamským okolím, proto se vždy cítím uklidněně, když
o obou svých kulturách vím dostatečné informace potřebné ke konverzaci.

Tohoto pocitu roztržitosti se těžce zbavuje.
 Z tohoto výletu očekávám změnu mého pohledu na svou evropskou identitu

a že pocítím spojitost mezi námi všemi.
 

                                                                                    Nguyen Thu Ngan



Wenn man wie ich in Tschechien lebt, ist man meiner Meinung nach ganz zufrieden.
Tschechien hat kein Meer und keine superhöhe Berge, aber weil es mitten in
Europa liegt, kann man alle diese Sachen machen – in den Alpen Ski fahren, im Meer
schwimmen, am Strand liegen und sich sonnen, weil nichts zu weg von Tschechien
ist und man irgendwo komfortabel anreisen kann. In meinem Land bin ich
zufrieden. Und in Europa?
An Europa gefällt mir am besten, dass alle Länder hier wie alte Freunde sind. Alle
Länder haben sehr verschiedene Kultur, sehen ganz anders aus, es gibt auch
andere Natur und Wetter überall. Leute sprechen viele Sprachen, machen anders
verschiedene Sachen, haben andere Religion und Politik. Aber diese
unterschiedlichen Länder haben meistens eine gleiche Geschichte. Sie haben Kriege
und Katastrophen zusammen überlebt. Sie haben einander geholfen, fast immer
zusammengearbeitet und neue Sachen für die Welt erfunden. Europa ist eine große
Familie mit viele Mitglieder – alle sind andersgeartet und machen alles auf ihre Art,
aber wenn es nötig ist, können sie sich verbünden und alles überleben.
Also warum finde ich leben in Europa ideal? Kooperation. Verwandtschaft.
Erfahrungen. Sicherheit. Wenn etwas Schlechtes passiert, weiß ich, dass die
europäischen Länder zusammen bewältigen und ich mich keine Sorgen machen
muss.

                                                                              Karolína Š.





Pod pojmem evropská identita si můžeme představit spoustu věcí. Já
si například představím jednotu Evropanů nebo určité společné
znaky. V mnoha ohledech jsou jednotlivé evropské státy určitě
rozdílné, ale pořád je tu něco, co nás spojuje, a to bych nazvala

evropská identita. 
Určitě k evropské identitě patří i Evropská Unie, která státy spojuje a
umožňuje nám např. jednoduše cestovat do jednotlivých státu EU.
Tím můžeme také více poznat země okolo nás. Určitá překážka je

určitě jazyková bariéra, ale alespoň nás to může motivovat naučit se
nový jazyk a snažit se poznat kulturu této země. Je také dobré vědět,
že máme okolo nás státy, na které se můžeme spolehnout, kdyby se

něco stalo. 
Pro každého může evropská identita znamenat něco jiného, ale

myslím se, že každý může být hrdý na to, že je Evropan.
 

                                                                     Emma K.



Pojem identita se objevuje skoro v každé odborné publikaci, nalézt obecnou definici
termínu je přesto těžké. V sociálních vědách se pojem definuje jako představa toho,

čím člověk je a čím není. Obdobně ho chápu i já. 
Domnívám se, že evropská identita neexistuje jen jedna, protože ji lze pochopit z
různých úhlů pohledu. Každý stát si ji pravděpodobně vysvětluje jinak a v chápání
pojmu se bude lehce lišit, kvůli svým odlišným národním identitám. Zároveň si ale
myslím, že se díky těmto odlišnostem vzájemně jako státy doplňujeme a vytváříme

něco unikátního, na co by měl být každý, kdo se prohlašuje za Evropana, hrdý. Jaký jiný
kontinent se může pyšnit svou různorodostí? Tolika rozmanitými kulturami,
nejrůznějšími tradicemi nebo mnoha jazyky, kterými se mezi sebou občas i

dorozumíme. Kde jinde bychom se mohli kochat polárními zářemi, navštívit ledovcové
laguny, ale i levandulové pole či nejkrásnější pláže? Díky těmto rozdílům Evropská unie
přijala za své heslo „Jednotná v rozmanitosti“, které zůstalo jako jeden ze symbolů EU.
Ráda bych svoji myšlenku ukončila větou Nigela Bellinghama: „Místo toho, aby se země
nové (novější) Evropy nutily do diskusí o společné středoevropské identitě, měly by se

v první řadě snažit uchovat a oslavovat svoji jedinečnost - ať už je to jejich jazyk,
kultura, odbornost nebo tradice. Měly by pochopit, že právě jejich vlastní rozmanitost

je významným příspěvkem celému evropskému projektu.“
 

                                                                 Sára T.
 



Matěj H.



Co mě napadne, když se mě někdo zeptá na mou evropskou
identitu? Tak pro začátek to, že jsem Češka a Česká

republika se nachází v Evropě. Takže ze zeměpisného
hlediska jsem Evropanka. Ale být Evropanem je i něco víc než

jen příslušnost ke světadílu. Evropa je plná rozmanitých
kultur, jazyků a národů, ale i přes všechny rozdíly si

dokážeme do určité míry rozumět, protože jsme všichni
Evropané. Často sdílíme podobné názory a naše kultury jsou
tak nějak propojeny, ať už se promíchaly v průběhu let nebo

pocházejí ze stejného základu. Kamkoli vás v Evropě vítr
zavane, bude ve vší té rozdílnosti i kousek domova. Být

Evropankou pro mě tedy znamená to, že se kdekoli v Evropě
mohu cítit alespoň trochu jako doma. 

 
   Adéla K.



 Dnes bych se chtěla zamyslet nad Evropou, jejími obyvateli, a hlavně nad naší
identitou. 

Evropa se v mnoha věcech liší a možná jich je i více než společných. Ale jsou to faktory
tak silné, že jich více není potřeba. Máme rozdílnou architekturu, pokrmy, tradice, ale

sdílíme je mezi sebou tak, že už jsou to spíše společné odlišnosti. 
 Evropu vidím jako bezpečné, spolehlivé a ideální místo pro život. Sice zde mluvíme
mnoha jazyky a dorozumívání je někdy složitější, ale to je to krásné na odlišnostech
Evropy. Akorát nás donutí a podpoří v učení nových jazyků a když je chceme využít,

zaletíme si za pár hodin, kam jen chceme.  
 Evropu také pár záležitostí rozděluje. Jak to vždycky bývalo - bohužel nás rozděluje

náboženství a víra. V aktuální době námi otřásá Ruská invaze na Ukrajinu a Evropa se
najednou nezdá tolik bezpečná jako dřív. Ale také nás donutila zamyslet se nad našimi
hodnotami. V této době se Evropané projevili, jako lidé soucitní, co se nebojí práce a

pomoci. Lidé ze všech koutů Evropy se shromažďují, protestují, darují a pomáhají lidem
na Ukrajině, jak jen pomoci lze. Dle mého názoru nás tato událost spojí jako státy, ale
také jako obyvatele Evropy, kteří jsou schopni pomáhat hlavně v této nelehké době. 

 Jsem hrdá na to, že jsem Evropanka a mrzí mě, že ne všichni to vidí stejně. Myslím, že
máme mnoho aspektů na co být hrdí, stačí se jen zamyslet a najít si něco svého. 

 Evropané sdílí společnou velkolepou historii a také budoucnost.  
 

Klára E.
 



Evropanství - jak to cítím já 
 

 Evropa sahá od mrazivého pohoří Ural na východě po písčité
pláže Portugalska a francouzské Riviéry, od země ohně a ledu zvané
Island a drsných tajg Skandinávie až po malebné vesničky jižní Itálie,
zvané Sicílie, kde máte pocit jako by se zastavil čas. Každý, kdo v této

oblasti žije, se nazývá Evropan. A jak vnímám já být Evropanem? 
 Být Evropan pro mne znamená vysoká úroveň života, vyspělé

technologie, svoboda cestování i názorů. Spoustu národů může
jakémukoli Evropanovi závidět i vysokou úroveň školství, které je

mimochodem zdarma stejně jako kvalitní lékařská péče, ani
ochrana není pozadu, každý ze států má moderní profesionální
armádu a drtivá většina států je členem Evropské unie, v případě

přímého ohrožení tak ostatní státy pomohou tomu, kdo je v nouzi.
S pojmem Evropa se mi též vybaví i křesťanství, které je v Evropě
hluboce zakořeněno, křížové výpravy a železní rytíři na bujných

koních, bránících se proti muslimům z Asie.
 



 Evropa je zároveň kolébkou kultury a technického pokroku. Evropa
dala vzniknout takovým objevům jako je parní stroj, elektrická

energie, knihtisk, lokomotiva či auto. Být Evropan byla dříve pojistka
žít v jednom z nejvyspělejších států své doby. Dnes bohužel sláva
Evropy trochu upadá a dohání nás asijské země jako je Japonsko,

Čína nebo Singapur, z druhé strany to jsou Spojené státy americké.
Trochu se pozapomnělo na slavné dějiny a zdá se, že v Evropě se
vývoj téměř zastavil. Do čela jednotlivých států ale i EU se navíc

dostali lidé, kteří často myslí spíše na objem své peněženky a objem
bankovního účtu než blaho lidí, a tak jsme nejednotní. Bohužel, jak

ukázaly poslední události nejsme schopni jednat dostatečně rychle.  
 I přes těch pár drobností, které občas každého zamrzí jsem rád a
hrdý na to, že jsem Evropan. I kdybych mohl, nevybral bych si jiný

světadíl, kde bych chtěl žít, koneckonců každá země má své
nedostatky. 

 
Lukáš V.   



 
Europa 

 
Für mich ist Europa ein Kontinent der reich ist; reich an die Kultur, Geschichte und

Naturschönheiten. Es bietet uns viele Möglichkeiten an, die unsere Einwicklung,
Ausbildung und Wünsche beziehen. Das Leben in Europa ist zufrieden und gefahrlos.

Diese Gründe machen sie so wertvoll und einzigartig. Diese Gründe machen mich
stolz darauf, dass ich ein Europäer bin. 

Die Europäische Union finde ich das Wichtigste für dieses Kontinent. Es ist wie eine
Brücke zwischen den Ländern. Es macht die Staaten mächtig in der Welt und es hilft
nicht nur der Ökonomie, Ökologie und Politik, sondern auch den Leuten, die auf das

europäische Gebiet leben. Es hat ein großes Potenzial. Manchmal ist es aber
kompliziert eine Entscheidung zu geben, damit alle zufrieden sind. Die Unterschiede
zwischen den Mitgliedern sind in einige Hinsichten grundlegend. Es ist verständlich,

dass der Norden unterschiedliche Prioritäten als Süden hat und die Sorgen des Westes
sind andere als die von dem Osten. Das Haupte haben sie aber alle gemeinsam; sie

wollen Freiheit, Frieden und wertvolles Leben für alle, die in Europa leben. Darauf soll
es stellen und damit soll es vereinigt sein.  

 
 



In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie leicht ist es diese Werte zu
verlieren. Die Welt hat sich verändert. Die Pandemie, Naturkatastrophen
und jetzt auch der schreckliche Krieg sind harte Aufforderungen für uns.
Meine Meinung nach ist es aber auch eine Gelegenheit die Stärke und die
Wichtigkeit der Europäische Union zu schauen. Nicht nur in dem Krieg,
sondern auch in anderen Aspekten. In diesen schweren Zeiten ist es sehr

wichtig zusammenzumachen. Ich hoffe, dass mit dieser Einstellung
können wir die Sachen zum Besseren kehren.  

 
 
 

                                                     Adéla H.
 
 
 



                      Natálka



Česká republika leží ve střední Evropě a je členem Evropské unie.
Jakožto občan České republiky se cítím být na prvním místě Čechem.

Měl bych tedy pociťovat v sobě i evropanství nebo evropskou
identitu? Pokud se myslí Evropa jako část kontinentu tak ano - jsem

„Evropan“, ale pod pojmem evropská identita si moc neumím
představit, co to vlastně je. Podle mě evropská identita vlastně

neexistuje. Já to spíše vidím tak, že jako státy Evropy máme k sobě
kulturně a společensky blízko nebo i naše dějiny se společně mísí a
to nás také spojuje, ne jen Evropská unie. Tím však nechci říct, že
bych evropanství nebo EU viděl jako něco špatného. To vůbec ne.
Jsem rád, že v ní žiji, že mohu cestovat bez problémů nebo vím, že

v každodenním životě v jiné evropské zemi to bude povětšinou
stejně jako u nás doma.  

 
 

                                                                      Adam K.



EVROPANSTVÍ 
Prvně otázka, co je to vlastně Evropa? Každý může odpovědět mírně něco

jiného, ale některé věci jsou jasné. Evropa je jeden z kontinentů, který
obsahuje několik států včetně toho našeho. Tím, se nám nabízí otázky, co pro

nás znamená evropanství? Přináší nám to nějaké výhody, pocity? 
 Pro mě to hlavně znamená, že jsem Češka, že bydlím v Česku, které je

součástí Evropy. Ovšem, když se zamyslím hlouběji, začnu si uvědomovat, že
to znamená mnohem víc. Jedná se o spolek národů, kteří při sobě drží, i když
to možná není vidět. Dodává mi to jistotu a bezpečí. To není jediné, jak bych

mohla evropanství charakterizovat. Evropanství mi dále otevírá možnosti
podívat se do spousty zemí a obohatit se jejich historií a kulturou.  

Zakončila bych to tím, že i když se Evropa zdá roztříštěná na několik částí, vždy
ji bude něco spojovat, ať je to historie nebo kultura. To znamená, že to bude

spojovat i nás, lid. 

Veronika P.          



Marie M.
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