UCHWAŁA NR 25.2016
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie Manifestu Młodych.

Na podstawie § 5 pkt. 3 oraz § 6 pkt. 9 Ramowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Zielona Góra stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI.130.2015 Rady Miasta Zielona Góra
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz.
1004) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podejmuje się Manifest Młodych stanowiący załącznik do uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-)
Paweł Piotr Skibiński

Załącznik do uchwały Nr 26.2016
Młodzieżowe Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 23 czerwca 2016 r.

MANIFEST MŁODYCH

My, Młodzież Zielonej Góry, pragniemy zadbać o to, aby nasz głos był słyszalny w
Mieście. Jako młode pokolenie chcemy mieć wpływ na decyzje podejmowane przez władze.
Jesteśmy przyszłością tego miasta, kiedyś to my przejmiemy obowiązek pilnowania
porządku, przestrzegania ludzkich praw, a także dbania o bezpieczeństwo mieszkańców.
Chcemy już dziś nabywać odpowiednie doświadczenie w pełni uczestnicząc w życiu Miasta.
Dzięki różnicom jakie dzielą pokolenia możemy się wzajemnie uzupełniać, stawiać czoła
problemom i wyzwaniom. Przecież wszyscy mamy jeden cel – dobro mieszkańców.
Dążymy do tego, aby współpraca dorosłych z młodzieżą prężnie się rozwijała, a dialog
prowadzony był z zachowaniem szacunku dla obu stron. Chcemy, aby nasze zdanie, jako
pełnoprawnych mieszkańców miasta, liczyło się i miało istotny wpływ na decyzje
podejmowane przed władze, a zwłaszcza te, które dotyczą bezpośrednio nas- młodych ludzi.
Dzięki energii, młodości i optymizmowi możemy wnieść wiele propozycji zmian na lepsze.
Odrzucanie przez dorosłych naszych poglądów, propozycji, naszego zdania, sprawia, że
jesteśmy tylko biernymi obserwatorami życia miasta.
Jako młodzi, aktywni ludzie, idący za rozwojem cywilizacji, zauważamy wiele błędów i
niedoskonałości, które możemy zwalczać wraz z władzami miasta. Pragniemy zwiększyć
zakres swoich możliwości, uczestniczyć w mediach i codziennym życiu pełnoprawnych
obywateli.
Już dziś w trosce o naszą wspólną przyszłość pragniemy stać się aktywnymi
mieszkańcami. Nadszedł ten czas, aby zaczęto słuchać Nas – ludzi będących przyszłością
miasta Zielona Góra.
W związku z tym zwracamy się do zielonogórskich mediów o częstsze zapraszanie
młodych osób do udziału w dyskursie publicznym. Jesteśmy tacy sami pod każdym względem,
więc powinniśmy mieć taki sam, równy, udział w dyskusjach medialnych, a władze Miasta
prosimy o parytetowe zagwarantowanie miejsca dla młodych osób w nowych ciałach
doradczych, ze względu na wykluczenie z życia społeczno-politycznego spowodowane
nieosiągnięciem wysokiego wieku wyborczego w wyborach samorządowych.

