
Rezoluce ze setkání mládeže ve Freibergu 
 

1. Kultura 

 

Podle našeho názoru kultura není dostatečně propagována tak, aby oslovovala mladé lidi. Dále 

bychom chtěli upozornit, že je jen málo kulturních sdružení, jako například divadelní kroužky, 

orchestry, pěvecké sbory a další příležitosti pro tvůrčí činnosti, obzvlášť pro mladé lidi. Dalším 

problémem je skutečnost, že návštěva muzeí, divadel a podobných institucí je pro studenty 

příliš drahá. Proto bychom rádi navrhli pár opatření na řešení těchto problémů a nalákali tak 

žáky k zapojení se do kulturního života v jejich městech, zemích a možná i v celé Evropě. Za 

prvé: všichni účastníci “Konference mládeže” se shodli na přání, aby jednou za měsíc byl vstup 

do kulturních institucí zadarmo, zvláště pro mládež. Za druhé: partnerská města by spolu mohla 

vytvořit “kulturní síť” v podobě společných vystoupení sborů či jiných hudebních akcí, nebo 

by mohla vytvořit krátký “Short Film Festival”, ve kterém by ostatní města natočila krátké 

filmy, videa o jejich městech na jedno společné téma. Tento film by se po dokončení promítl a 

prezentoval na dalším setkání Konference mládeže. Filmy by měly být hotové do stanoveného 

data - 31. ledna 2016 a shromáždili by se pod mottem “Creating a better world” (Tvoříme lepší 

svět). 
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2. Sport  

 

Naším hlavním tématem bylo vytvořit unii nejen mezi různými zeměmi v Evropě, ale i 

mezinárodní spolupráci mezi menšími regiony nebo sítí měst. Zejména týmové sporty, jako 

fotbal a basketbal, jsou nabízeny ve většině zúčastněných měst, takže jsme navrhli mezinárodní 

turnaje, což by nám mohlo také pomoci budovat dlouhodobou spolupráci a přátelství. Sport 

nabízí možnost, jak dělat věci společně, a zároveň se bavit, aniž bychom mluvili stejným 

jazykem. Z toho důvodu by nám mezinárodní turnaje mohly pomoci vytvořit užší vazby mezi 

různými regiony. Mimo to, naše města, která mají různé environmentální podmínky, nabízejí 

různé sportovní disciplíny. Tyto disciplíny často nejsou k dispozici v ostatních městech, což 

způsobuje, že není možné využít metodu vzájemného učení. Sportovní událost sama o sobě 

není tak důležitá jako vytvořené kontakty a přátelství. Měli bychom se snažit realizovat větší 

projekty nejméně na týden, možná letní tábory. Například by mohly být tábory pro mládež, pro 

děti a dorost, nabízející možnost naučit francouzské studenty lyžovat v jednom z našich 

partnerských měst. Také jsme si představovali nějaké interdisciplinární akce kombinované 

například s basketbalem či fotbalem.  
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3. Sociální záležitosti  

 

Jednotní v rozmanitosti – tato hodnota představuje evropskou myšlenku, kulturu a pocit, že 

jsme součástí evropské komunity. Ačkoliv považujeme založení EU za klíčový bod naší 

historie, zatím se jeho důležitost neukotvila v podvědomí mladých lidí. Chceme-li, aby byl tento 

významný úspěch méně abstraktní, ale bližší každodennímu životu, musíme najít cestu, jak pro 

lidi napříč Evropou zjednodušit projekty a komunikaci za účelem výměny nápadů či zkušeností. 

Dlouhodobé partnerství mezi městy a školami umožňuje mladým lidem poznat cizí kultury a 

jazyky.  

 



To je důvodem, proč požadujeme podporu pro drobné mezinárodní projekty mezi regionálními 

institucemi. Není tím bezpodmínečně míněna podpora finanční. Rádi bychom vytvořili online 

platformu, která by propojila ambiciózní lidi, kteří by ochotně spolupracovali na dílčích 

partnerstvích přes internetovou síť. V dlouhodobém horizontu by to mohly být výměnné 

projekty, poskytující možnost spolupráce na mezinárodní úrovni. Předtím ale musí zapojené 

státy zajistit srovnatelné struktury vzdělávání, zejména co se týče jazykových a komunikačních 

dovednosti v anglickém jazyce tak, aby mladí lidé mohli efektivně spolupracovat.  

 

Toto může být dále zlepšeno vytvořením podobných mládežnických asociací v členských 

zemích. Chceme-li mít jistotu, že všechny názory a nápady jsou brány v úvahu, je nutné, aby 

reprezentanti mládeže pocházeli z různých partnerských regionů. Díky těmto změnám by měla 

být zvýšena i motivace mladých lidí zejména o politiku a dobrovolnické práce. V dnešní době 

mladí lidé nevidí možnosti, jak vyjádřit své názory. Spolupráce mládeže a dospělých lidí může 

vytvořit zdravé životní prostředí, ve kterém se mladí učí od starších a naopak.  

Do naší příští konference budou stanoveny struktury takovéto platformy. 
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