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ЧОВЕШКИ ПРАВА И РАВЕНСТВО 
Правата на човека са присъщи на всички човешки същества, независимо от раса, пол, 
националност, етническа принадлежност, език, религия или друг статут. Правата на човека 
включват правото на живот и свобода, свобода от робство и изтезания, свобода на мнение 
и изразяване, право на труд и образование и много други. Всеки ги притежава, без 
дискриминация. 
 
Ние, младите хора от региона на Югоизточна Европа, вярваме, че правата на човека 
са основният и неподлежащ на договаряне градивен елемент на нашият европейски 
културен и обществен модел, от съществено значение за конкретизирането на 
истинската демокрация, която не оставя никого назад и позволява на всеки индивид 
да има лична сигурност, благополучие и самореализация. Затова предлагаме 
следното: 
 
 
 
ЕТНИЧНА ДИСКРИМИНАЦИЯ 
1. БЕЖАНЦИ / МИГРАНТИ 
Политика: Дъблинска конвенция 
 
Проблем: отговорността за мигрантите и бежанците, които биват приемани и интегрирани, 
не се споделя между страните от ЕС 
 
Какво искаме: 
Обща европейска схема за убежище, включително държави от WB6- Западни Балкани 6 
Камерен инвестиционен форум | свобода на движение Подобряване на политиките за 
интеграция | повече финансиране за интеграция | равен достъп до образование и пазар на 
труда | разширяване на определението за бежанци, за да включи политически бежанци 
Предоставени основни условия на живот | Затваряне на горещите точки 

● Междукултурно образование и сътрудничество между държавите за по-добра 
интеграция на бежанци и мигранти  

● Повишаване на обществената осведоменост относно разграничението между 
мигранти и бежанци, чрез медийна кампания и информационни действия от 
държави и правителства 

● Помощ от ЕС на страните от WB6 по отношение на пренаселените граници 
  
2. ИСЛАМОФОБИЯ 
Проблем: дезинформация, пропаганда, политизиране на въпроса 
 
Какво искаме: 

● Oбразователна система, занимаваща се с проблема 
● Инициатива на неправителствените организации за неформално образование и 

повишаване на осведомеността 
● Медиен контрол върху насилствения екстремизъм, стратегическата поляризация и 

фалшивите новини 
  
3. НЕПЪЛНОЛЕТНИ 
Какво искаме: 
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● Ефективни мерки срещу заплащането на по- малко, спрямо пълнолетните и мерки 
срещу насилието над деца 

● Споделена отговорност на страните при приемането и подпомагането на 
непридружени деца, които са мигранти или бежанци 

 
  
  
ДИСКРИМИНАЦИЯ, основана на пола 
1. LGBTQ + 
Документ: Всеобща декларация за правата на човека | Европейската конвенция за правата 
на човека  
 
Проблем: липса на признание, следователно липса на права 
 
Какво искаме: 

● Насърчаване на застъпничеството, равенството, реформа на образователната 
система 

● Прилагане на върховенството на закона чрез E.U. в сътрудничество с 
неправителствени и граждански организации и структури. 

● Правителствата трябва да узаконят еднополовите бракове 
● Правителствата трябва да узаконят осиновяването от страна на еднополови 

семейства 
● Борба с пропагандата срещу LGBTQ +, направена от правителствата (особено в 

Полша и Унгария) 
● Правителствата и частните компании могат да се обединят и да популяризират едни 

и същи ценности, за да се уверят, че хората с LGBTQ + са третирани еднакво в 
процеса по подбор на кадри. 

● Прилагане на приобщаващ език в рамките на политики, закони и др. 
● Санкции срещу вербално и / или физическо насилие спрямо общността на LGBTQ + 

(принудителни мерки) 
 
2. ЖЕНИ 
Политики: Всеобща декларация за правата на човека | Европейската конвенция за правата 
на човека  
 
Проблем: Структурна дискриминация (обикновено свързана с пазара на труда) Проблеми 
с личната безопасност 
 
Какво искаме: 

● Равен достъп до възможности за работа 
● Прилагане на дейности за намаляване на разликата в заплащането между половете 
● Активна работа в посока спиране/прекратяване на патриархалните начини на 

работа в йерархични структури, които са доминирани от мъжете, особено в частните 
предприятия 

● Достъп до безопасен аборт / Достъп до подкрепа за психично здраве в случаи на 
перинатална или загуба на новородено поради (SIDS- Синдром на внезапна детска 
смърт) 
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● Помощ за връщане на работа след майчинство и активно подкрепа за мъжете, които 
решават да използват същият отпуск 

● Улеснение за жените да докладват за домашно насилие срещу тях и активно да 
надграждат знанията на полицейските служители за справяне в такива ситуации 

● Да повиши осведомеността за изнасилването 
● Правителствата и частните компании могат да се обединят и да популяризират едни 

и същи ценности, за да гарантират, че жените няма да заемат не по-ниско в 
йерархията работно място от мъжете и да получават еднакви заплати. 

  
ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ОСНОВА НА ИНВАЛИДНОСТТА 
Проблем: Доколкото ни е известно, хората с увреждания са сред едни от най-
дискриминираните групи хора. Въпреки че, сами по себе си, на ниво ЕС също има закони и 
разпоредби, които задължават публичните институции да имат приспособени за тях 
входове и да бъдат приятелски настроени към тях. Тази група все още се сблъсква с голяма 
дискриминация в ежедневието си и животът им е много по-труден от всяка друга част от 
обществото. 
 
Какво искаме: 

● Правителствата трябва да подобрят прилагането на вече съществуващите закони 
● Правителствата от региона на Югоизточна Европа трябва да инвестират в 

осигуряването на обществен транспорт, достъпен за хората с увреждания 
● Правителството трябва да гарантира, че всеки човек с увреждания получава 

постоянна подкрепа от личен асистент и по-голяма икономическа подкрепа 
● Повишаване на осведомеността сред населението за физическо и психическо 

увреждане | подкрепа на правителството за работата на НПО в областта | държавно 
прилагане на закони срещу вербална и физическа дискриминация 

● Правителствата трябва да започнат програма за наемане на работа на хора с 
увреждания. 

● Правителствата трябва да работят за набиране на общ фонд (регион Югоизточна 
Европа) за научни изследвания и развитие, както и да споделят най-добри практики. 

● Правителствата трябва да осигурят достъп до подкрепа за психичното здраве. 
● Правителствата трябва да осигурят стимули за изграждането на рехабилитационни 

центрове и / или мултидисциплинарни центрове за подкрепа. 
  
ДИСКРИМИНАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ВЯРАНИЯ/РЕЛИГИЯ 
Какво искаме 

- Правителствата трябва да бъдат по-приобщаващи и да желаят признаването и 
отнасянето към тях с необходимото уважение към всички малцинства, защото 
живеем в свят, в който миграцията е нещо реално и голямо и хората се преместват 
от държава в държава. Няма нито една страна  в света без определено малцинство. 
Щом говорим за човешки същества, то не бива да бъдат дискриминирани, 
независимо от техния произход или политическо виждане, цвят или по някаква друга 
причина. 

 
 
 
 
ДИСКРИМИНАЦИЯ НА БЕЗДОМНИТЕ 
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Какво искаме 
● Всички хора трябва да имат възможност да имат доход, бездомниците също. 

Създаване на организация, която да вземе бездомни, да им даде подслон и да им 
намери работа като равни части от общността. Това би ги интегрирало по-добре и 
би намалило структурното неравенство / изследвания на нуждите и проблемите, 
които са от значение за бездомните хора. 

● Осигуряване на възможности за професионално обучение и предоставяне на 
възможности за реализация на пазара на труда. 

● Осигурете възможности за доброволчество, за да може тази група да изгради 
самостоятелно своите приюти / сгради за обществено ползване. 

 
ТРАНСВЕРСНИ ВЪПРОСИ 

- Повишаване на информираността и видимостта на младежките неформални 
инициативи, принос на общността към инициативи, които са обвързани с опазване 
на околната среда.  

- Повече прозрачност и по- добро разпространение на информацията от страна на 
правителството относно студентски инициативи, както и тези на НПО, в които може 
да се създаде и подкрепи развитието на по- добра среда за живот (като част от НПО, 
членовете научават как работи една организация и ако тази структура е 
специализирана в правата на човека, членовете могат да се научат как да действат 
в определени ситуации и какви са техните права). 

- Система за контрол - Създаване на система за мониторинг от безпристрастни и 
неутрални организации, която ще изисква да създава доклади всяка година и 
косвено да задължава компаниите да прилагат равни и по-добри стандарти и 
условия на работа за своите служители. 

 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
Образованието дава шанс на младежи и възрастни да станат информирани, отговорни и 
независими, когато става въпрос за вземане на решения и подобряване на техния живот. 
То пряко влияе върху намаляването на бедността и е ключов елемент за икономическото 
и социално развитие. Образованието трябва да се приема като пъзел, който има различни 
целеви групи, на различни нива с различен достъп. 
 
Ние, младите хора от региона на Югоизточна Европа, подчертаваме желанието за 
сериозни образователни реформи, които ще осигурят на младите хора качествено, 
достъпно и приобщаващо образование, което стимулира както тяхното лично, така и 
професионално развитие. Инвестирайки в допълнителната квалификация на 
преподавателите, инфраструктурата, учебните програми и системата за подкрепа на 
учениците, можем да създадем информирани, компетентни и ангажирани специалисти и 
граждани. 
 
За да постигнат тази образователна утопия, нашите държави трябва да приоритизират и 
да работят за постигане на следните образователни цели: 
 

● Драстично подобряване на качеството на образованието в региона на Югоизточна 
Европа. Нуждаем се от образование, което да насърчава приобщаването и 
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основните права на човека. Това ще създаде велики професионалисти, но и велики 
граждани и членове на общността. 

● Образованието трябва да е достъпно за всички млади хора на всяко ниво. Това 
включва достъп до безплатни и бързи транспортни средства от дома им до 
училищата, както и осигуряване на разумно/приемливо настаняване за учениците. 

● Създаване на по-силно партньорство Европейски училища и университети, което 
позволява повече програми за обмен на студенти, провеждани чрез по-добро 
сътрудничество между представители на студенти и насърчавани от национални, 
европейски и международни НПО. 

● Въвеждане на предмети за гражданско образование в училищата, с ясни и строги 
критерии за учебна програма и квалификация на учителите, както и чрез 
предоставяне на извънкласни възможности на учениците за участие. 

● Увеличаване на инвестициите в училищата и университетите по отношение на 
инфраструктура, достъп до цифрови технологии, необходими за образователния 
процес, научни изследвания, както и инвестиции в училищния персонал. 

● Вместване на практическа страна на преподаването чрез въвеждане на повече 
експерти от съответната област като гост-учители в училища и университети, 
възможности за кариерно ориентиране, въвеждане на програма за “изложения на 
кариерата”, платени стажове, наставничество и посещения в публични и частни 
компании, с цел за улесняване на прехода от образование към пазара на труда. 

● Въвеждане на анонимна система за обратна връзка, която ще се използва от 
студентите по време на училищния и университетския семестър, която позволява 
на студентите да изразят своето удовлетворение, притеснения и предложения за 
подобрение. Отзивите, предоставени от учениците, трябва да се приемат сериозно 
от училищния и университетския ръководен и преподавателски персонал. 

● Подобрения по отношение на условията и реда за наемане на педагози. 
● Промени в училищните програми и въвеждане на международна, неутрална и 

безпристрастна гледна точка, за да бъде образованието в крак с настоящето, както 
и новите тенденции. 

● Увеличаване на възможностите за обучение на преподавателите в училищата и 
университетите по отношение на цифровите технологии, както и за настаняване на 
ученици със специални потребности. 

● Осигуряване на подкрепа за семейства с ниски доходи за подпомагане на процеса 
на обучение на децата им. 

● Осигуряване на психологическа подкрепа в училищата и даване на приоритет на 
проблемите с психичното здраве и тормоза. 

● Въвеждане на класове за медийна грамотност, безопасност в интернет и 
образователните цели на интернет и цифровите технологии. 

● Въвеждане на часовете по сексуално възпитание в официалната образователна 
система. 

● Инвестиране в съоръжения и университетски помещения за подобряване на 
условията на живот на студентите по време на висшето им образование 

● Гарантиране на справедливо класиране на университети и програми, така че 
студентите да могат да направят информиран избор какво да учат и къде да учат. 

 
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
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От началото на пандемията COVID-19 едно от определящите послания е, че възрастните 
хора са по-засегнати от младите хора. Въпреки това въздействието върху здравето и 
здравето върху младите хора се оказва значително. Общото разбиране на тези 
въздействия и ролята, която младите хора играят в управлението на решения, е от 
съществено значение за реакцията на пандемията. Днес младите хора са наясно, че 
осигуряването на достъп до здравни услуги е ключът към справянето със здравни въпроси 
и проблеми. Ние, младите хора от региона на Югоизточна Европа, изискваме подобряване 
на достъпа до здравеопазване въз основа на специфичните за младежта здравни нужди, 
включително психично здраве, сексуално и репродуктивно здраве и психосоциална 
подкрепа. Освен това е от изключителна важност всички млади хора да могат да се 
възползват от основните здравни услуги еднакво, справедливо и безплатно. И накрая, 
имаме нужда от достъпно за младежта съдържание за здравните закони, дейности на 
правителството по темата здраве и приобщаващ обмен на информация. Ако вие, 
взимащите решения, желаете да работите с и за младите хора, трябва да вземете предвид 
тези предложения: 
 

● Всички млади хора трябва да могат да се възползват от основните здравни услуги 
еднакво, справедливо и безплатно, независимо от тяхната сексуална ориентация, 
религия, семейно положение и етнически произход, без да нарушават личния им 
живот; 

● Дестигматизиране на говоренето за психично здраве. Младите хора трябва да 
знаят, че имат силни механизми за подкрепа (съветници в образователните 
институции и на работните места, с които могат да говорят). Хората с психични 
проблеми трябва да бъдат включени в обществото и работната среда и да имат 
свободата да говорят открито за това, без да бъдат заклеймявани; 

● Разпространението на значението на психичното здраве по време на училище („да 
бъдеш стресиран не е нормално“), значението на това да се чувстваш добре и здрав 
чрез образование; 

● Повишаване на осведомеността относно основните здравословни проблеми 
(активно ангажиране на младите хора в популяризирането на проблеми, свързани 
със здравето, като Месецът на осведоменост за рака на гърдата и др.); 

● Подготовка на система за предлагане на психологическа подкрепа на младите хора,  
по отношение на последиците от COVID- 19 

● Трябва да бъде проверено дали всяко село, маргинализиран регион има поне един 
семеен лекар / медицинска сестра. По-добро разпределение на лекарите и 
медицинския персонал въз основа на регионалните изисквания и осигуряване на по-
добри инструменти и снабдяване с основни лекарства; 

● Създаване, валидиране, асоцииране в здравни структури, стремящи се към 
подобряване на достъпа до здравни услуги; 

● Учебни посещения и обмен на студенти по медицина от нашия регион в рамките на 
страните с добре организирани здравни системи. 

● Още безплатни консултантски телефонни линии за здравеопазване и 
комуникационни платформи; 

● Повишаване на осведомеността относно основните проблеми на здравеопазването 
с акцент върху превантивните мерки и действия. 

 
ЗАЕТОСТ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ 
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Равнището на младежката безработица е най-високото в цяла Европа в нашия регион, 
региона на Югоизточна Европа. По този начин жизненият стандарт и възможностите за 
равнопоставено развитие с другите региони в Европа са по-ниски. Ние младите искаме по-
добри възможности за нас и младите поколения, които идват, и по този начин предлагаме 
набор от цели, които ние заедно с националните власти, правителствата и 
заинтересованите страни можем да постигнем, като работим заедно. Ние обаче се 
нуждаем от конкретни бързи действия, за да постигнем целите, заложени от нас, младите 
хора от региона, а тези цели са: 
 

● Инвестиране в селските райони по отношение на работните места и икономиката, 
като се запази основната инфраструктура и услуги;  

● Създаване на висококвалифицирани работни места в селските райони;  
● Развитие на зелени работни места, свързани с природните ресурси в селските 

райони (устойчив туризъм);  
● Овластяване на младите хора да отидат в селскостопанския сектор (производство 

на храни);  
● Насърчаване на собствениците на имоти да наемат / продават празни сгради. 
● Подкрепете младежите от селските райони, като се дават субсидии на най-слабо 

развитите региони, сътрудничество с банките и създавайте специални фондове за 
предоставяне на средства на организации и предприятия в подкрепа на младото 
предприемачество и центрове за стартъпи. 

● Борба с бедността чрез засилване и предоставяне на по-широка финансова 
подкрепа за социални програми и политики. 

● Улесняване на прехода от училище към работа за младите хора чрез стипендии (за 
ученици от гимназията и висшето образование); Субсидирани програми за заетост 
и обучение; Улесняване на процеса на преквалификация, която е по-необходима в 
местната общност в момента (съкращаване на времевата рамка). Трябва да 
свържем пазара на труда с университетите и гимназиите, за да могат учениците да 
получат подходящите знания за бъдещите си работни места. 

● Защита на правата на служителите, чрез обучение на младите хора, прилагане на 
политики относно студентския труд (проверки дали всичко се изпълнява по закон) и 
създаване на ясна правна рамка за студентския труд (минимална заплата и т.н.). 
Трябва да направим стажовете справедливо платени и да забраним със закон те да 
бъдат неплатени. 

● Насърчаване на младежката мобилност и младежки обмен за по-добри 
възможности за работа и опит; възможностите за обмен да бъдат по-видими и по-
достъпни; задълбочаване на отношенията между институциите и младежките 
организации за разработване на политики, както и предоставяне на допълнителни 
стипендии, за да се помогне на социално слаби студенти, за да получат шанс да 
участват и да бъдат финансово обезпечени. 

● Инвестиране в неформални възможности за образование на млади хора, 
организиране на дейности за предаване на меки умения, дейности за писане на 
автобиография, мотивационни писма, подготовка за интервюта и др. 

● Инвестиции в културата и свързването им с официалните училищни системи, за да 
се даде възможност на младите хора да се запознаят с изкуството в ранна възраст. 

● Трябва да се инвестира в инфраструктура, да бъдат поканени компании и други 
държави, които да инвестират в региона и да го развиват. 
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МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ 
Факторите, които оказват влияние върху липсата на ангажираност на младите хора към 
политически и социални проблеми в страните от Югоизточна Европа, могат да се 
наблюдават като обществени процеси, произхождащи от представителите на държавните 
структури и от социокултурния произход на даденият народ. На социално ниво 
ограничената социална мобилност на млади хора от бедни или неграмотни семейства 
възпрепятства младите хора да знаят техните възможности за развитие. На 
организационно ниво неформалните структури на гражданското общество и НПО не са 
непосредствено достъпни за младите хора, тъй като те не търсят активно членство и 
техните действия не винаги са видими. Накрая държавата изключва младите хора от 
заетост (малко длъжности за стаж, малко стипендии, възрастова граница вместо 
квалификационна граница за работа в публичния сектор и участие във вземане на малки 
решения) и образование (няма връзки между училищата и гражданските организации, няма 
курсове, свързани с политика, икономика, застъпничество). Младите хора не са наясно със 
своите възможности и възможности за реализация, освен ако не се търсят сами. Като 
вземем предвид всички тези дефицити, ние, младите хора от Югоизточна Европа, очакване 
следните действия и цели да бъдат постигнати: 
  

● Изграждане на връзки между образователни институции и организации на 
гражданското общество, чрез покана на последните да се срещнат със студенти и 
да разпространят информацията за техните инициативи 

● Даване на повече възможности за платен стаж и стипендии, така че хората да 
виждат социалния сектор като значима перспектива 

● Повишаване на социалния капитал, благоприятстващ създаването на мрежи, 
Младежки центрове и Младежки клубове на регионално ниво, както и сдружения и 
организации, които ще запознаят младите хора с екипна работа и вземане на 
решения в микромащаб 

● Фокусиране върху това младите хора  да разберат съвременните проблеми(чрез 
образование) и тенденции, чрез специални курсове, свързани със социални 
въпроси, както и държавни функции, чрез симулационни програми 

● Насърчаване на социално слаби представители на обществото, да се включат в 
местната общност (платформи за доброволна работа, които да ги ангажират в 
социална работа и действия на местно ниво) 

● Признаване на доброволческия труд като трудов опит и присъждането му с ECTS - 
Европейската система за трансфер и натрупване на кредити 

● Установяване на критерии за квалификация, вместо възраст, при подбор на 
държавни служители 

● Да няма натиск, когато става въпрос за техният вот или изразяване на мнението на 
младите хора (Ние сме отворени за критика, а не за неуважение поради нашата 
възраст) 

● Включване на определен процент от младите хора в процесите на вземане на 
решения и в процесите на преходно правосъдие. 

● Учениците да бъдат насърчавани от образователни институции да споделят 
мнението си и гласът им да е чут, като им улеснят връзката с НПО и мотивационни 
оратори, които ще помогнат за изграждането на тяхната увереност в активно 
участие. 
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УСТОЙЧИВОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА 
Ние, младите хора от Югоизточния регион на Европа се стремим към по-устойчив, 
екологичен и регион, изграден върху зелена икономика. Ние, като млади хора, трябва да 
настояваме за промяна, за да използваме разумно ресурсите на земята и да поддържаме 
природата жива в нашия красив регион. Изправени сме пред бързо развитие. Хората 
живеят в настоящето, използвайки останалите от миналото, без отговорност за бъдещето. 
Промяната в начина на живот, причинена от COVID-19, ни даде възможност да 
модифицираме грешките, които вземащите решения непрекъснато допускат, като не 
разбираме заплахата, идваща от околната среда. По този начин, ни беше позволено да 
рестартираме и да живеем по по-екологичен начин, след като ситуацията се нормализира.  
По този начин, ние, младото поколение на тази част от Европа предлагаме следните цели 
за идните години пред всички заинтересовани страни: 
 

● Ние отправяме апел към политическите фактори да вземат предвид 17-те Цели за 
устойчиво развитие на ООН и да се създадат набор от инструменти, които да са 
приложими на практика. Освен това трябва да се посочи необходимостта от силни 
институции при изпълнението на стратегическите цели за устойчивост. Това може 
да бъде развито чрез намаляване и предотвратяване на корупцията. 

● Инвестиране в достъпна и зелена енергия. Има нужда от енергийна ефективност и 
по-добри инфраструктури за по-свързан регион и за ефективен преход към по-
екологичен и устойчив модел на развитие. Ние предлагаме преход към 
възобновяеми източници, но без това да не навреди на природните ресурси. Също 
така се нуждаем от сътрудничество между държавите за намаляване на 
енергийната зависимост и инвестиране в подобрения на инфраструктурата за 
предотвратяване и противопоставяне на хидрогеоложката нестабилност. 

● Включване на промените в климата, устойчивостта, зелената икономика и 
екологията в училищните програми. Образованието е ключ към повишаването на 
осведомеността, което след това ще доведе до приоритизиране на тази тема и като 
такава, тя ще доведе до дългосрочни подобрения. Трябва да бъде повишена 
осведомеността във всички аспекти на живота за необходимостта от незабавни 
действия за намаляване на нашите парникови газове и създаване на по-екологична 
икономика. 

● Стимулите трябва да бъдат насочени към местните фермери, които произвеждат 
храни и да ги предлагат на местно ниво, като по този начин се намалява 
екологичният отпечатък. Освен това трябва да има стимули за зелено 
предприемачество и подкрепа за по-големите компании да пренасочат икономиката 
си към екологичен стандарт на работа и да намалят емисиите си. Държавата също 
трябва да повиши данъците за големите замърсители и да ги държи отговорни. 

● Правителствата трябва да предложат законови промени и да въведат регулации, за 
да постигнат целите да не се обезлесяват, както и замърсява земята, водата или 
въздуха. Това замърсяване във всички страни засяга целият народ, независимо от 
националността, и поради това настояваме правителствата да работят заедно, за 
да постигнат тази цел. 

● Правителствата на всички страни от ЮИЕ трябва да работят в тясна връзка със 
сектора на гражданското общество, за да постигнат тези цели. 
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Трансгранично сътрудничество за демокрация, сигурност и решаване на 
политически въпроси в региона 
 
Ние, младите хора от региона на ЮИЕ, вярваме, че двустранното и многостранното 
сътрудничество и обмен ще преодолеят старите страхове и бариери. Ние настояваме за 
по-отворена комуникация и сътрудничество между академичните среди, младежта и 
вземащите решения на регионално ниво за оформяне на общото бъдеще и просперитет. 
Ние настояваме за незабавно прекратяване на двустранните спорове, които пряко влияят 
върху нашето бъдеще, като оставим настрана техните различия и да процъфтява 
двустранното сътрудничество между младите хора и вземащите решения като 
жизненоважна част от здравата демокрация. 
Разбрахме спешната необходимост от ангажиране на младите хора в диалог чрез 
създаване на конкретни стъпки за оформяне на бъдещето на региона: 
 

- Работа по достъпа до Европейския съюз на Западни Балкани 6 (Северна 
Македония, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора); Започване 
на преговорния процес с ЕС; Постепенна работа по повишаване на нашия БВП; 
Укрепване на нашите демократични възможности и институции; Борба с корупцията 
на всички нива и след това перспективно присъединяване към ЕС до 2025 г. или 
2030 г. 

- Реформи в политическата система, особено избирателните системи като част от 
демокрацията, които ще помогнат на по-малките партии да имат глас и на 
независимите хора да могат да заемат позиции за вземане на решения като отговор 
на високо ниво на корупция и да се засили включването на обществото от 
гражданския сектор в законодателния процес. 

- Окончателно разрешаване на двустранните политически въпроси (пример. Спорът 
между Сърбия и Косово и спора за Северна Македония и България) чрез включване 
на младите хора в процеса, т.е. помирение на съседните държави. 

- Оставяне на миналото за миналото поколение и започване на нови инициативи 
според знанията на новото поколение чрез приемане на нови разпоредби за общо 
бъдеще. 

- Разбиране и защита на свободата на словото и движението без политически 
граници, Чрез информационни кампании, финансирани от правителството. 

- Справяне с дискриминацията и расизма за постигане на по-добра комуникация и 
равни възможности за всички. 

- Социална сигурност за гражданите в региона на Югоизточна Европа. 
- Изграждане на по-силна мрежа за сигурност или по-добро съвместно реагиране на 

сигурността / логистично планиране на нивото на страните от Югоизточна Европа в 
сътрудничество с НАТО. 

- Намиране на стратегическо партньорство и работа за борба с тероризма и 
екстремизма - на регионално ниво. 

- Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги за всички с разлика или 
препратка към политическото им ръководство 

- Насърчаване на дипломацията и международните отношения, без да се позовава 
на решенията на доходоносни политици, които работят за своите политически 
партии, без да се зачитат правата и нуждите на човека. 

- Правителствата трябва да инвестират в младежки капацитет и да ги обучават по 
политическите въпроси 
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- Комуникация за изграждане на мир - регион, който общува в междукултурен диалог 
за мирен, стабилен регион, който се бори с дискриминацията и расизма, за да 
осигури равни възможности за всички. 

- Създаване на младежки съвет / алианс в региона на Югоизточна Европа - ние 
искаме адвокати в съвет, в който да са представени всички страни извън ЕС и 
държавите от ЕС и да могат да обсъждат своите проблеми. Дайте възможност на 
частния пазар да наема млади работници за стажове и др. От страни извън ЕС => 
правителствено ниво 

- Младежко независимо пространство - обмен на пространство за хора от различни 
нации. 

- Достъп до здравни грижи за всички във всички страни от Югоизточна Европа, дори 
когато при пътуване. 

- Обучение на всеки млад човек как да има глас и да си сътрудничи с мощни 
партньори и да разговаря с вземащите решения. - комуникация / политическа 
грамотност. 

 
 
 
 
 
 


