Študentka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine je delegátkou Európskeho dialógu
s mládežou
Európsky dialóg s mládežou je projekt, vďaka ktorému Európska únia zisťuje, čo trápi mladých
ľudí a vďaka ktorému sa dostáva názor mladých ľudí na najvyššie politické miesta. Na národnej
úrovni majú delegáti možnosť stretnúť sa s politikmi na miestnej a celoštátnej úrovni, zdieľať
im požiadavky mladých ľudí a priamo apelovať na ľudí v riadiacich pozíciách. Na európskej
úrovni sa realizuje projekt v cykloch, ktoré trvajú 18 mesiacov a vždy riešia jednu aktuálnu
tému na troch konferenciách.
Do konca roka 2021 bude spolu s ďalšími dvoma delegátmi Zuzanou Hozlárovou a Matúšom
Sukeľom reprezentovať mladých ľudí zo Slovenska aj študentka Gymnázia Jozefa Lettricha v
Martine Aneta Migátová. Je študentkou maturitného ročníka a pripravuje sa nielen na
maturitnú skúšku, ale aj na štúdium na vysokej škole. Napriek tomu venuje svoj čas príprave
mladých debatérov v Debatnom klube Gymlet, zapája sa do aktivít Slovenskej debatnej
asociácie a najnovšie bude reprezentovať všetkých mladých ľudí na Slovensku v Európskom
dialógu.
Delegáti už stihli absolvovať prvú konferenciu, ktorú organizovala predsedajúca krajina Rady
Európskej únie, Nemecko, v dňoch 2. - 5. októbra 2020 prostredníctvom video hovorov a
skypov cez internet. Jedným z najväčších zážitkov boli uvítacie príhovory od Nemeckej
spolkovej kancelárky Angely Merkelovej a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der
Leyenovej. Po príhovoroch pokračovali tri dni diskusií s delegátmi z európskych krajín,
zástupcami ministerstiev a najväčších mládežníckych organizácií. Cieľom podujatia bolo
diskutovať o tom, ako zabezpečiť participáciu mladých ľudí v demokratickej spoločnosti a ako
im vytvoriť adekvátny priestor. Účastníci získavali prehľad o pôsobení mládežníckych centier
v lokálnych komunitách či o mieste kritického myslenia vo vyučovacích osnovách. V závere
konferencií mali možnosť diskutovať o problémoch priamo s politikmi na vysokých pozíciách.
Aneta komunikovala s nemeckou ministerkou rodiny, seniorov, žien a mládeže o
komunikačných kanáloch medzi mládežou a politikmi. V závere konferencie delegáti spoločne
zostavili konkrétne požiadavky, ktorými sa bude zaoberať Európska únia. Navrhli napríklad,
aby sa rozvoju kritického myslenia venoval priestor na vyučovaní aspoň hodinu a pol týždenne,
požadovali väčšie zastúpenie mladých ľudí pri rozhodovacích
procesoch, či väčšiu podporu mládežníckych projektov, ako je
napríklad Erasmus+.
Aktuálnou úlohou delegátov je oboznámiť so závermi ministerstvo
školstva a v priebehu najbližšieho pol roka zistiť, ako sa na niektoré
problémy pozerajú Slováci a Slovenky. Na jarnej konferencii v
Portugalsku predstavia ďalšie zaujímavé podnety a na jeseň
budúceho roka na záverečnej konferencii v Slovinsku uvidia
výsledky svojej práce.
Anete srdečne blahoželáme k úspechu a veríme, že svojou
aktivitou pomôže skvalitniť život mládeže na Slovensku.

