ФОРУМ МЛАДИХ ЕКСПЕРАТА ЗА СВЕТСКУ БАШТИНУ 2015
„Према одрживом управљању локалитетима светске баштине“
18-29. Jун 2015. у Кобленцу и Бону – Немачка,
ДЕКЛАРАЦИЈА

Ми, учесници Форума младих експерата за светску баштину 2015 „Према одрживом
управљању локалитетима светске баштине“, желимо да се захвалимо
Министарству спољних послова Немачке, Немачкој националној комисији за
УНЕСКО и Министарству за образовање, науку, животно учење и културу РајнаПалатината зато што су били домаћини овом значајном догађају. Желимо такође
да изразимо захвалност Председавајућем Комитета за светску баштину за ову
прилику да доставимо нашу поруку, у нади да ће бити саслушана и прихваћена.
Подсећајући се Декларације Омладинског Форума при 38. заседању Комитета за
светску баштину у Дохи и узимајући у обзир претње са којима су суочени културни
поседи у земљама погођеним оружаним сукобима и штетама проузрокованим
према природним поседима, ми потврђујемо учешће младих у управљању
баштином и подржавамо доношење мера за промоцију њихових иницијатива на
националном нивоу.
Разумевајући да је одрживо управљање кључна стратегија да се обезбеди
континуирано признавање и цењење нашег заједничког блага, схватили смо значај
ангажовања омладине и локалних заједница у одрживом управљању
локлалитетима светске баштине. Појединци и заједнице на више ниова деле
одговорност за нашу баштину кроз размену знања и искустава и развијање јаче
међународне мреже сарадње.
Стога желимо да изнесемо следеће:
Изводећи омладинску модел симулацију Комитета за светску баштину током
Форума, видели смо ову вежбу као веома укључујућу и образовну будући да је
продубила наше разумевање рада Комитета за светску баштину. Препоручујемо
државама Чланицама Комитета за светску баштину да промовишу ову симулацију
међу младима у својим државама.
Наглашавање значаја образовања као једне од најсанжнијих алатки за исправно
очување и управљање локалитетима светске баштине ствара осећај одговорности
и преданости и олакшава изградњу снажнијих веза између заједница и локалитета
за које су везани.
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У поређењу са било којом другом страосном групом, млада генерација има најбољи
капацитет да разуме и максимизира потенцијал савремених платформи за
умрежавање. Осећамо да је време да се створе нове структуре међу младим
експертима ради дељења вредног знања и искустава стечених иницијативама
предвођених од стране младих и да се повеже ова заједница са оном састављеном
од професионалаца за баштину.
Укључивање локланих заједница са младим људима је витално за одрживо
управљање будући да је њихова посвећеност кључна за примену Конвенције. У
исто време, коришћење волонтирања као метода доприноси развијању
мултипликатора акције. Неке државе су већ успешно спровеле волонтерске
приступе у управљању локалитетима светске баштине. Ми, међутим, осећамо да
потенцијал овог приступа тек треба да буде остварен до свог пуног капацитета.
Стога предлажемо следеће акције:
Захтевамо да државе Чланице даље интегришу програме образовања о светској
баштини у националне курикулуме од раног детињства до виших нивоа
образовања. Штавише, државе Чланице би могле отворити пут додатним
међународним приликама и стипендијама за студије о баштини.
Охрабрујемо Комитет за светску баштину да подржи иницијативе везане за баштину
развијене од стране младих експерата. Позивамо вршњаке да умноже ове акције
предвођене од стране младих. Подршка Комитета за светску баштину ће допринети
увећању расположивих ресурса и искустава на платформи за умрежавање. Била
би велика помоћ младим експертима за баштину уколико би државе Чланице могле
обезбедити форум у релевантним националним агенцијама да ефективно изнесе
наш рад.
Охрабрујемо државе Чланице да успоставе средства и механизме за промовисање
представљања младих у Националним комисијама за УНЕСКО. Ентузијазам и
креативност које млади људи доносе Националним комисијама допринеће
суочавању са проблемима одрживог управљања поменутог у присутној
Декларацији.
Тражимо да Комитет за светску баштину охрабри државе Чланице да промовишу
локалну заједницу укључујући и ангажовање младих као саставни део планова
управљања и мониторинга у периодичним извештајима.
Ми, као млади експерти, смо вољни да се обавежемо на сарадњу у питањима која
се односе на омладину и проблеме који су најрелевантнији нама.
Хвала.
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