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DEKLARACJA

My, uczestnicy Forum Młodych Ekspertów Światowego Dziedzictwa 2015 "W stronę
Zrównoważonego Zarządzania Obiektami Światowego Dziedzictwa" chcielibyśmy
podziękować Federalnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych Niemiec, Niemieckiej Komisji
ds. UNESCO i Ministerstwu Edukacji, Nauki, Kształcenia Ustawicznego i Kultury Nadrenii
Palatynatu za bycie gospodarzem tego ważnego wydarzenia. Chcielibyśmy również wyrazić
swoją wdzięczność wobec Przewodniczącej Komitetu Światowego Dziedzictwa za możliwość
dostarczenia naszej wiadomości mając nadzieję, że zostanie wysłuchana oraz uznana.
Przypominając Deklaracje Forum Młodych zaprezentowaną podczas 38. Sesji Komitetu
Światowego Dziedzictwa w Doha i rozważając zagrożenia, z którymi obecnie zmierzać
się muszą obiekty kulturowe w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi i zniszczeniami
obiektów naturalnych, potwierdzamy konieczność uczestnictwa młodych ludzi w zarządzaniu
dziedzictwem i wsparcie w podejmowaniu środków zmierzających do promowania ich
inicjatyw na poziomie narodowym.
Rozumiejąc, że zrównoważone zarządzanie jest kluczową strategią by zapewnić ciągle
rozpoznanie i uznanie wobec naszych wspólnych skarbów, nauczyliśmy się znaczenia
angażowania młodych, a także społeczności lokalnych w zrównoważonym zarządzaniu
obiektami Światowego Dziedzictwa. Jednostki i wspólnoty na różnych poziomach
współdzielą się odpowiedzialnością za obiekty będące naszym dziedzictwem poprzez
wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozwijanie silniejszych międzynarodowych sieci.
Dlatego chcielibyśmy przedstawić co następuje:
Po przeprowadzeniu Symulacji Modelu Komitetu Światowego Dziedzictwa podczas Forum
uważamy, że jest to ćwiczenie angażuje oraz edukujące, które pogłębia nasze rozumienie
procesów działania Komitetu Światowego Dziedzictwa. Zalecamy Państwom Stronom
Konwencji Światowego Dziedzictwa promocję tego rodzaju symulacji wśród młodzieży
w poszczególnych krajach.
Podkreślamy znaczenie edukacji jako jednego z najsilniejszych narzędzi dla odpowiedniej
ochrony i zarządzania obiektami Światowego Dziedzictwa, tworzącego poczucie
odpowiedzialności i oddania, i ułatwiającego budowanie silniejszych więzi między
społecznością, a obiektem, z którym jest ona związana.

W porównaniu do innych grup wiekowych, dzisiejsza generacja młodych ma najlepsze
możliwości rozumienia i maksymalizowania potencjału platform networkingowych. Czujemy,
że nastąpił czas by stworzyć nowe struktury pośród młodych ekspertów, aby dzielić się
wartościową wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas inicjatyw prowadzonych przez
młodych i aby łączyć społeczności z ekspertami zajmującymi się dziedzictwem.
Zaangażowanie lokalnych społeczności i młodych ludzi jest niezbędne dla zrównoważonego
zarządzania jako, że ich poświęcenie jest istotne dla implementacji Konwencji. Jednocześnie
wykorzystanie wolontariatu (jako metody) przyczynia się do rozwijania mnożników działań.
Niektóre państwa w pomyślny sposób wprowadziły podejście udzielania się w ramach
wolontariatu w zarządzaniu obiektami światowego dziedzictwa. Jednakże czujemy,
że potencjał tego podejścia wciąż jeszcze nie jest wystarczająco wykorzystany i realizowany.
Zatem proponujemy podjęcie następujących działań :
Prosimy Państwa Strony by kontynuowały dalsze wprowadzanie programów edukacyjnych
Światowego Dziedzictwa do narodowych programów nauczania od wczesnego dzieciństwa
aż do poziomu wyższej edukacji. Co więcej, Państwa Członkowskie winny torować drogę
dla dodatkowych możliwości i stypendiów na badania nad dziedzictwem.
Zachęcamy Komitet Światowego Dziedzictwa do wspierania inicjatyw związanych
z dziedzictwem wypracowanych przez młodych ekspertów. Wzywamy naszych rówieśników
do zwielokrotniania akcji prowadzonych przez młodych. Wsparcie Komitetu Światowego
Dziedzictwa przyczyni się do zwiększenia bogactwa źródeł jak i doświadczeń przy użyciu
platform networkingowych. W znaczącym stopniu pomogłoby również młodym ekspertów
związanym z dziedzictwem zapewnienie przez Państwa Członkowskie forum w znaczących
narodowych biurach by móc efektywnie prowadzić nasza działalność .
Zachęcamy Państwa Członkowskie do ustanowienia środków i mechanizmów by promować
reprezentację młodych w Narodowych Komitetach ds. UNESCO. Entuzjazm i kreatywność,
które młodzi ludzie mogliby wnieść do Komitetów Narodowych mógłby przyczynić się
do kierowania kwestii związanych z zrównoważonym rozwojem wspomnianych w niniejszej
Deklaracji.
Prosimy Komitet Światowego Dziedzictwa by zachęcał Państwa Członkowskie
do promowania społeczności lokalnych w tym zaangażowania młodych jako integralnej
części planów zarządzania, monitorowanej podczas okresowych sprawozdań.
My, jako młodzi eksperci, jesteśmy gotowi poświęcić się współpracy w kwestiach
dotyczących młodych i problemach dla nas najistotniejszych.
Dziękujemy

