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REZOLIUCIJA

Priimta „Nacionalin÷s jaunimo konferencijos 2005“ dalyvių 2005 m. lapkričio 4 d.
Vilnius

Mes, jauni žmon÷s iš visos Lietuvos, susirinkę į „Nacionalinę jaunimo
konferenciją 2005“, vykusią 2005 metų lapkričio 3-4 dienomis Vilniuje, siekiame
atkreipti visuomen÷s, politinių partijų, valstyb÷s ir savivaldybių valdžios institucijų
d÷mesį į Lietuvoje vykstančius procesus, susijusius su jaunimo politikos pl÷tra ir
ilgalaikių strateginių dokumentų svarstymu bei įgyvendinimu.
Jaunimas – aktyviausia visuomen÷s dalis, prisiimanti įsipareigojimus bei
atsakomybę d÷l savo ir valstyb÷s ateities. Taip pat galintys pilnateisiai prisid÷ti prie
šiandienos ir rytdienos valstyb÷s strateginių dokumentų įgyvendinimo ir problemų,
aktualių visai visuomenei, sprendimo. Tod÷l valstyb÷s politika, orientuota į teisinių ir
finansinių galimybių sudarymą jaunimui ugdyti(-s) ir dalyvauti bei spręsti savo
problemas yra efektyviausias būdas kurti modernią ir klestinčią Lietuvą.
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įgyvendinimo plane išreikštą siekį gerinti jaunimo situaciją, numatant priemones,
prisid÷siančias prie jaunimo problemų sprendimo ir jaunimo politikos pl÷tros: Jaunimo
galimybių pl÷tros strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą, Nacionalinę jaunimo
verslumo skatinimo programą, Jaunimo informacinių centrų steigimo ir veiklos
organizavimo programą bei kitas priemones. Tikime, kad šios priemon÷s bus
veiksmingos tik tuomet, kai bus atsakingai vykdomos ir skatinamas abipusis
bendradarbiavimas.
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įgyvendinimo planui ir manome, kad šio ilgalaikio strateginio dokumento įgyvendinimas

prisid÷s prie Lietuvos jaunimo situacijos gerinimo. Tod÷l kviečiame Lietuvos
Respublikos Vyriausybę ir kitas atsakingas valstyb÷s institucijas užtikrinti pakankamą šio
įgyvendinimo plano finansavimą ir sudaryti sąlygas tinkamam Lietuvos jaunimo
organizacijų ir visos visuomen÷s dalyvavimui jį įgyvendinant.
Tikime, kad Lietuvos ES struktūrin÷s paramos 2007 – 2013 metais panaudojimo
strategija gali ypač prisid÷ti prie visos visuomen÷s socialin÷s situacijos gerinimo ir
Lietuvos kaip modernios ir konkurencingos valstyb÷s kūrimo. Tačiau mes norime būti
atsakingais šios strategijos kūrimo dalyviais, tod÷l kviečiame Lietuvos Respublikos
Vyriausybę aktyviau įtraukti visuomenę į šio strateginio dokumento svarstymą bei
rengimą. Manome, jog šiuo dokumentu privalu įtvirtinti integruotą jaunimo politikos
modelį bei užtikrinti jaunimo dalyvavimo, sprendžiant jų pačių problemas, mechanizmus.
Jaunimui ir visuomenei aktualūs klausimai gali būti keliami ir Europos Sąjungos
lygmeniu. Valstyb÷s valdžios institucijos, atstovaudamos Lietuvą Europos Sąjungos
institucijose privalo atsižvelgti į realius visuomen÷s poreikius ir galimybes. Esame
įsitikinę, kad Lietuva privalo tapti aktyvia Europos Sąjungos politikos formuotoja,
turinčia aiškiai identifikuotus ilgalaikius Tautos interesus bei aiškią Valstyb÷s ir Europos
Sąjungos ateities viziją.
Kviečiame Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimą,
Lietuvos Respublikos Vyriausybę, visas politines partijas ir kitas valstyb÷s institucijas ir
įstaigas bei jaunimo organizacijas dialogui, siekiant kryptingos jaunimo politikos pl÷tros
Lietuvoje bei jaunimo politikos kaip prioriteto įtvirtinimo, numatant ilgalaikius žingsnius
jaunimo situacijos gerinimui. Esame įsitikinę, jog tai yra būtina sąlyga siekiant sukurti
Lietuvą, patrauklią joje gyvenančiam ir valstyb÷s ateitį kuriančiam jaunimui.

