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Моя рідна Україна – серце Європи. Та це зовсім не тому, що вона 

знаходиться в центрі Європи, а тому, що українці завжди сповідували та 

сповідують принципи свободи та незалежності. І у цьому нас підтримують 

багато держав. Все що нам потрібно - шанс це довести. 

Я щиро бажаю, щоб моя Батьківщина піднялась з колін та розквітла. 

Адже Україна, у якій ми так прагнемо жити, у нас під ногами. Саме ми, 

народ, призводимо її до руху. Потрібно лише скинути маску байдужості та 

почати діяти. Тому що, чи стане Україна повноправним та гідним членом 

Європи залежить від прагнень та цілеспрямованості людей, які у ній живуть, 

від нас, українців.  

Бути європейцем – це бути вільною у правах та свободах дій людиною. 

Людиною, яка буде цінувати культуру, інших людей та їх думку. Бути 

європейцем – значить бути маленькою частинкою великої спільноти людей! 

Ми свідомо обрали європейську перспективу і маємо відстоювати її. Я 

вбачаю в цьому шанс на світле, економічно стійке майбутнє та незалежність. 

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським 

союзом дає змогу обирати демократію, а не напівколоніальну вбогість та 

авторитаризм, дозволяє розвивати у собі європейські цінності. Я за свободу 

та мир, справедливість і рівність, за повагу до людської гідності і відсутність 

дискримінації. За демократію і дотримання прав людини! 

Входження до Європейського Союзу є логічним прагненням України 

стати цивілізованою правовою державою. Інтеграція до Європейського 

Союзу є шансом для України остаточно перетворитися на стабільну державу, 

яка володіє безліччю перспектив.  

Угода про Асоціацію вигідна для України за деяких причин. Перш за 

все, вступ до ЄС надасть Україні державний суверенітет та гарантію 

територіальної недоторканності за рахунок участі в Європейській 

колективній безпеці, що є найактуальнішою на найгострішою проблемою 

сьогодення. 

Не можна не звернути увагу на той факт, що буде втілений у життя 

ефективний захист прав людини в інституціях ЄС. Відбудеться відкриття 

кордонів для вільного пересування населення, що, у свою чергу, надасть 

поштовх розширенню можливостей освіти, роботи й відпочинку, надасть 

українцям можливість краще пізнати європейські цінності та підвищить 

рівень культури та життя населення.  

З власного прикладу можу сказати, що відкриття кордонів значно 

полегшить життя пересічного громадянина України. Багато людей не 

задовільнені складною системою оформлення документів та складністю 

переїзду.  

До того ж, важливою складовою формування нової соціальної сфери є 

реформування систем освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, а 

також формування середнього класу. 



 

Не можна забувати про економічну складову. Вступ до ЄС – великий 

крок у нову економічну стабільність, забезпечення розвитку малого та 

середнього бізнесу, впровадження стандартів ЄС у виробництво, нові ринки 

збуту для українських товарів, а також додаткові інвестиції в українську 

економіку. Україна, будучи членом ЄС, матиме значні можливості для 

динамічного розвитку міжнародного співробітництва та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів.  

Європейський шлях – це можливість України розвиватись як незалежна 

держава. Це можливість жити справедливо.  Проблема українців не в тому, 

що вони неосвічені, наша проблема - в культурі. Але ми вже починаємо 

формувати у собі демократичні, європейські цінності: вчимося відстоювати 

свої права і свободи, надані нам Конституцією. І це лише початок!  

Але чи можемо ми, українці, повноправно називати себе європейцями? 

Європейці - освічені, культурні та виховані люди, які пишаються своїми 

країнами. «Ми європейці! І хочемо рухатися до Європи!» – це гасло 

неодноразово звучало під час подій Євромайдану.  

Так! Ми вже європейці і ми це доведемо! 

Від кожного з нас залежить, чи станемо ми достойними членами 

Європейського Союзу. Ми самі є творцями своєї долі. Хочеш змінити щось у 

своїй країні – почни з себе! Перш за все, треба змінювати погляди на своє 

життя. Бути свідомими того що, якщо ми собі не допоможемо, ніхто не 

зробить це за нас.  

Ми, молоде покоління, готове зробити свій внесок у розвиток нашої 

держави, щоб підняти її до рівня найрозвиненіших країн Європи. Ми 

доведемо, нам лише потрібен час. І ми зробимо максимум для того, щоб у 

майбутньому Україна стала повноправним та гідним членом Європейського 

Союзу. Щоб наші нащадки могли гордо казати : «Я – Українець! Я – 

європеєць!!» 

Я людина, яка цінує культуру, поважає інших людей та їх думку! 

Я хочу бути впевненою у завтрашньому дні. Я хочу бути вільною у 

правах та свободі дій. Я хочу жити у цивілізованій європейській країні.  

У країні вільній, у якій усі будуть рівні перед законом, не зважаючи на 

соціальний статус, у якій найбільшим пріоритетом буде добробут та інтереси 

громадян, у якій будуть поважати та дотримуватись прав та свобод людини 

та громадянина, у якій розмір пенсійних виплат дасть змогу пенсіонерам 

насолоджуватись життям, а не думати, де взяти кошти на ліки та інші 

життєви потреби, у якій студенти не будуть прагнути виїздити за кордон.  

Я хочу жити саме в такій країні, я підтримую європейські прагнення 

України. Я маленька частинка великої європейської родини!  Я – європеєць! 
 


