NOI, TINERII EUROPEI
dorim ca vocile noastre să fie auzite. Lumea în care trăim și generațiile viitoare
au nevoie urgentă să fie protejate împotriva corupției, lipsei de transparență,
ignoranței, consumului iresponsabil și schimbărilor climatice. Aceste amenințări
au devenit atât de grave încât numai dacă suntem toți uniți putem rezista și
putem semnala alternative viabile mai durabile. Dezvoltarea durabilă necesită
ca noi toți să acționăm împreună cu ceilalți.
Am discutat împreună cu autoritățile locale, profesori și ONG-uri și am căzut de
acord asupra modului în care toți putem fi parte a acestei schimbări necesare.
Avem nevoie să fim luați în serios și vocile noastre să fie auzite.
CU PRIVIRE LA ODD 11 “ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE”,
RECOMANDĂM CU FERMITATE AUTORITĂȚILOR LOCALE:
ȚINTA 11.1 LOCUINȚE
Să realizeze consultări cu factorii relevanți și să garanteze că procesele de
consultare sunt transparente și incluzive.
ȚINTA 11.2 TRANSPORT
Să ofere stimulente pentru transportul urban alternativ, cum sunt
vehiculele electrice.
ȚINTA 11.3 URBANIZARE SUSTENABILĂ
Educația în domeniul dezvoltării durabile să devină obligatorie și să se
asigure oportunități pentru dialog între autoritățile locale și tineri cu privire
la aspecte legate de urbanizare în comunitățile acestora.
ȚINTA 11.4 PATRIMONIU CULTURAL ȘI NATURAL
Să reducă impactul neglijării zonelor naturale și culturale și să ia în considerare
măsuri mai ferme de aplicare. Să promoveze un turism responsabil și sustenabil.
ȚINTA 11.5 DEZASTRE
În caz de dezastru în regiune, să se asigure că cetățenii au acces facil la
informațiile și resursele de care au nevoie. Să contribuie la fondurile pentru
gestionarea dezastrelor internaționale.
ȚINTA 11.6 IMPACTUL NEGATIV AL ORAȘELOR ASUPRA MEDIULUI
Să utilizeze energiile regenerabile pentru a reduce poluarea aerului. Să
îmbunătățească managementul deșeurilor.
ȚINTA 11.7 ACCESUL LA SPAȚIILE VERZI
Să amenajeze spații publice și parcuri accesibile tuturor și să caute surse
potențiale de finanțare pentru sprijinirea acestor activități.

CONCLUZII
Cerem de urgență tuturor factorilor interesați să ia în serios recomandările noastre. Noi
credem că avem dreptul să ne modelăm viitorul pentru că este viitorul nostru. Avem
nevoie de cooperarea tuturor pentru a face ca acest lucru să se întâmple.
Ne angajăm total să promovăm acest manifest în scopul creșterii gradului de
conștientizare și atragerii implicării pentru consolidarea vocilor noastre în toată Europa.

Scopurile noastre au fost avizate de următoarele autorități locale, profesori și
ONG-uri, care au participat la realizarea acestui manifest Walk the Global Walk:
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