
 
 
 

 
 

Europa entsteht durch Begegnung 

Wyniki Polsko-Niemieckiego Forum Młodzieży „Europe calling – Your 

voice, your future“ z okazji konferencji ministrów ds. Europy 

w Chemnitz dnia 9.09.2021 
 

Jesteśmy młodymi Europejkami i Europejczykami z Polski i Niemiec. Jesteśmy bardzo oddani idei Unii 

Europejskiej i chcemy ją rozwijać. Z tego powodu pragniemy wnieść do dyskusji nasze pomysły  

i postulaty. 

 

Zwiększmy udział młodych ludzi w polityce! 

To do nas należy przyszłość! Mimo wszystko decydują o niej ludzie, którzy już jej nie doświadczą lub 

doświadczą jej już tylko częściowo. Partie polityczne w dużym stopniu układają swoje programy pod 

kątem osób starszych. Żądamy większych możliwości partycypacji młodych ludzi w życiu politycznym. 

Chcemy wziąć naszą przyszłość w swoje ręce. 

- Obniżenie wieku wyborczego do 16. roku życia 

- Umocnienie pozycji i zasięgu edukacji obywatelskiej 

- Upowszechnienie dialogu z młodymi ludźmi, podobnie do tego, który odbywamy teraz 

Brońmy Unii Europejskiej i jej wartości! 

Unia jest narażona na liczne ataki ze strony państw członkowskich, partii populistycznych i innych 

krajów. Domagamy się Europy, która staje w obronie swoich wartości zarówno w obrębie swoich 

granic, jak i poza nimi. Pojedyncze państwa członkowskie nie mają prawa mieć możliwości 

wywierania nacisku na Unię Europejską swoimi działaniami.  

- Zwiększenie sankcji (kar pieniężnych) za wykroczenia przeciwko wartościom i prawom 

europejskim przez państwa członkowskie i szybsza reakcja ze strony Unii 

- Zniesienie zasady jednomyślności przy ważnych decyzjach (np. w sprawie praworządności) 

- Odebranie prawa głosu krajom członkowskim, które nie przestrzegają reguł UE 

 

Wzmocnijmy pluralizm mediów! 

Media, dziennikarki i dziennikarze czują się narażeni na wrogość, groźby, ograniczenia i ataki, 

posuwające się nawet do morderstw, ze strony rządów i społeczeństwa. Żądamy pluralistycznego 

krajobrazu medialnego w całej Europie, który powinien niwelować zawężone środowiska medialne  

w poszczególnych państwach członkowskich. Unii Europejskiej, ale również Republice Federalnej 

Niemiec, nie wolno przemilczać ograniczania wolności mediów. Trzeba zareagować czymś więcej niż 

tylko słowami. 
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Zapewnijmy wszystkim dobrą przyszłość! 

Ludzie giną, a Unia Europejska się temu przygląda. Nawet po sześciu latach od kryzysu migracyjnego 

w 2015 roku, po licznych obietnicach i zapewnieniach, że Unia nad tym pracuje i że nigdy więcej taka 

sytuacja się nie powtórzy, nic w tym kierunku nie zrobiono. W Unii panuje tak jak wcześniej ogromna 

niezgoda odnośnie przyjmowania i relokacji uchodźców. Unia nie może pozwalać ludziom ginąć i musi 

stać się wreszcie zdolna do działania. To, co miało miejsce w Morii, to hańba ludzkości. 

- Reforma Frontexu i konieczność przestrzegania przez niego zasad konstytucyjnych 

- Szybsza praca nad wnioskami o azyl, odciążenie sądów poprzez rozwiązania europejskie 

- Uczynienie obowiązkowym relokacji uchodźców przez państwa członkowskie  

Kryzys klimatyczny będzie kolejnym czynnikiem, który zwiększy migrację. Jeśli Unia Europejska  

i państwa członkowskie nie dają sobie rady z kilkoma tysiącami uchodźców, jak mają poradzić sobie 

z milionami uchodźców klimatycznych? Będziemy żyć jeszcze wiele lat i doświadczymy najgorszych 

skutków zmiany klimatu na własnej skórze. Jaki świat chcą nam Państwo pozostawić? 

- Niech Państwo nie stawiają ciągle nowych celów, tylko działają! Nie potrzebujemy czynów za 

20 lat, ale w tym momencie! 

- Przedsiębiorstwa, które w szczególnej mierze są odpowiedzialne za zmiany klimatu, powinny 

zostać wyżej opodatkowane. Te pieniądze powinny zostać użyte na działania związane  

z ochroną klimatu 

- Żądamy jednolitego europejskiego projektu recyklingowego, jak i wspólnego systemu kaucji 

za opakowania zwrotne 

 

Wzmocnijmy edukację! 

Edukacja jest kluczem do rozwiązania licznych problemów. Nawet jeśli mamy w Europie dobre 

standardy edukacyjne i wiele szans rozwoju, są one podzielone nierównomiernie. W niektórych 

krajach członkowskich takie tematy jak prawa kobiet, prawa mniejszości, dyskryminacja, edukacja 

obywatelska, wychowanie seksualne i inne są pomijane, a nawet potępiane. 

- Zwiększone wsparcie dla projektów służących uświadamianiu i likwidacji nierówności, 

szczególnie w przypadku dyskryminowanych młodych osób 

- Projekty wsparcia dla europejskich spotkań służących likwidowaniu stereotypów i uprzedzeń 

wobec innych ludzi 

 

Oto nasze postulaty. Z niektórymi mogą się Państwo zgodzić, z niektórymi nie. Nawet my sami nie 

zawsze byliśmy zgodni i nigdy nie będziemy. Unia żyje różnorodnością, odmiennością poglądów,  

a także umiejętnością akceptacji innego zdania. Oczekujemy, że nasze prośby, pomysły i postulaty 

zostaną potraktowane poważnie i że kreując przyszłość, uwzględnią Państwo nas, młodych ludzi. 

Liczymy na Państwa, bo to my jesteśmy Państwa wyborcami! 

Vanda Maria Martinic, Kamil Dejna, Paul Bonte, Monika Cieplińska oraz pozostali uczestnicy  

i uczestniczki Polsko-Niemieckiego Forum Młodzieży „Europe calling - your voice, your future“ 


