Ieder mens is er één
Jongerenmanifest
Euregionale samenwerking

Inhoudsopgave

Inhoud
Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.

Pg. 01
Taalbarrière doorbreken
Om de taalbarrière tussen jongeren te doorbreken stellen wij voor dat de
overheden:




Uitwisselingen tussen scholen stimuleren. Een positief gevolg van
uitwisselingen is dat jongeren die hier aan meedoen de
Euregionale talen (Duits, Frans en Nederlands) sneller gaan
beheersen. Jongeren zullen zich dan zelf moeten redden met de
kennis van de Euregio taal die ze hebben. Uitwisselingen zijn ook
goed voor het opdoen van de cultuur. Als je gedurende je
schoolloopbaan een paar keer op uitwisseling gaat naar Duitsland,
ga je anders tegen de Duitse cultuur aan kijken.
Verplicht een 3e vreemde taal (Duits of Frans) in je pakket als je in
de Euregio woont. Je moet verplicht eindexamen doen in één van
de twee talen. Verplichten is waar over gediscussieerd kan en zal
moeten worden.

Pg. 02
Kennisdelen tussen Euregio landen

Met kennisdelen bedoelen wij dat de overheden moeten onderzoeken (evt.
stimuleren) dat scholieren op een school in de Euregio terecht kunnen. Ze
moeten in staat zijn om daar bepaalde vakken te volgen of een curriculum te
volgen (bv geschiedenis lessen over het mijnverleden).
We hebben ook gesproken over het oprichten van een welzijnsteam op
scholen in de Euregio.

Elke school moet een welzijnsteam krijgen. Een

welszijnsteam dat door twee specialisten ondersteund kan worden.
Specialisten van scholen die hun kennis delen met de andere scholen. Doel:
de zorg van leerlingen te verbeteren. Deze welzijnsteams zijn ervoor bedoeld
om scholieren die wonen in bv. Duitsland maar in Nederland naar school
gaan te helpen. De zorginstanties in Nederland kunnen niet de grens over.

Pg. 03
Samenwerking tussen overheden, bedrijven en
scholen

Wij vinden dat er door de overheden soepeler moeten worden omgegaan
met regels. Versoepeling moet er komen omdat er nu teveel regels zijn die
grensoverschrijdende samenwerking en/of ontwikkeling in de weg staan. Een
voorbeeld van versoepeling is als een Nederlandse regel voordeliger is dan
een Duitse regel voor de samenwerking dan moet de Nederlandse regel
gelden. Bv. gezondheidszorg als je eerder in Duitsland kan worden geholpen
dan in Nederland, dan moet dat kunnen en moet daar niet moeilijk over
worden gedaan. Elk leven telt evenveel.
Ander voorbeeld is bij brand of een misdrijf als een verantwoordelijke van
een buurland eerder ter plaatsen kan komen, waarom laten we dat dan niet
toe?
Bedrijfsleven en scholen moeten ook meer gaan samenwerken. Bv. stage
lopen als Duitse scholier bij een Nederlands bedrijf (en andersom).

Pg. 04

Verbetering openbaarvervoer tussen Euregio

Er moet een nog betere trein en bus verbinding komen tussen de Euregio
landen. Er is weinig aandacht voor de verbetering van het OV tussen de
kleinere steden, het heuvelland en Heerlen/Aachen (denk ook aan de
verbinding met bv. Hasselt)

Aan beter OV verbindingen moet meer

aandacht worden besteed. Nu ga je met bv. een hobbeltreintje na Aachen en
kost het ook nog veel geld en dat zou niet zo moeten zijn.
Een beter OV verbinding met bv. Hasselt en/of Aachen maakt het voor
scholieren ook aantrekkelijke om in één van deze steden zijn vervolgstudie
voor te zetten.
We hopen ook dat scholieren van de middelbare school een gratis Ov-kaart
krijgen waarmee ze bv. gratis naar school kunnen reizen. Ieder mens is er
een en waarom zou je als je 16 bent en op bv. het gymnasium zit geen gratis
Ov-kaart krijgen en als je op het Arcus zit wel Ov-kaart krijgen. Scholieren
zullen met een gratis Ov-kaart ook eerder steden in de Euregio gaan
bezoeken.

Pg. 05

Betere informatie punten voor jongeren

Wij, leerlingen van het Bernardinuscollege, kwamen op het idee om op het 3landen punt een Euregio jongeren(informatie) centrum te bouwen. Dit
centrum geeft informatie aan jongeren over wonen, werken en studeren in de
Euregio.
Dit Euregio jongeren centrum moet ook initiatieven nemen om een brug te
slaan

tussen

jongeren

in

de

Euregio.

Het

oprichten

van

een

Euregiojongerenparlement is een idee van ons. Een parlement dat op
verzoek van de gemeentes in de Euregio of de provincie of Bundesstaat
advies geeft over zaken die jongeren aangaat. Het parlement kan ook
ongevraagd advies geven.
Het Euregio jongerencentrum moet een ontmoetingsplek worden waar
jongeren en eventueel oudere uit de Euregio elkaar kunnen ontmoeten en
elkaar beter kunnen leren kennen.
Locatie drielandenpunt vanwege de symboliek.

