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„Моят свят“ – Световният дебат на ООН, посветен на
Целите на хилядолетието и новия Дневен ред за развитие на света след
2015 г., през погледа на младите хора в България.
Национална цел на България“.
1. Застрашени ли сме ние от продоволствена криза в контекста на глобалните
процеси на бързо увеличаване на населението, урбанизация, климатични
промени?

Днес живеем в свят, отличаващ се с непрекъснато развитие на технологиите и
комуникациите. Съвременният глобализиран свят замени голяма част от ръчния труд с
механичен, което е фактор за намаляване на редица разходи. Фирмите вече ясно са
осъзнали нуждата от информационни технологии и успешно ги прилагат в своята
работа, което непременно им дава конкурентно предимство на ожесточените пазари. Но
въпреки прогреса на технологиите, днес живеем в икономическа и финансова криза.
През последните години се предприемат много мерки за преодоляване на тези кризи, но
до момента няма положителен резултат. Във връзка с това, обществото живее с
надеждата, че всичко това ще се оправи някой ден. Но всичко, което се случва показва
точно обратното. Доказателство за тези думи е, че за около година цените на голяма
част от храните са се увеличили почти двойно. Дори вече част от обществото трудно
може да си позволи храни от първа необходимост като олио и захар, поради
ограничените финансови възможности, произтичащи от твърде ниските заплати,
пенсии, та дори и пълна безработица. Процентът на безработните се увеличава
непрекъснато, същевременно непрекъснато нарастват и цените на стоките, което е
предпоставка за появата на продоволствената криза.
Според мои наблюдения, основната причина за заплахата от появата на
продоволствената криза в България се корени в значителното намаляване на
собственото производство и увеличаване на вноса на стоки и услуги. Ситуацията през
последната година доказва този факт, тъй като много производители и земеделци
излязоха на протести. Голяма част от обществото все повече се отказва от собственото
производство, защото то изисква много разходи и усилия и същевременно крие големи
рискове. Във връзка с това като основно решение на продоволствената криза,
предлагам засилване на износа и намаляване на вноса на стоки и услуги. Това
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обстоятелство ще се постигне, когато държавата намери начин да стимулира
производителите.

Мотивацията

ще

върне

много

хора

по

пустите

полета,

производството ще се засили и тогава към цената на стоките и услугите няма да се
начисляват редица такси за внос или за гориво. Това непременно ще окаже
положително въздействие върху цените на стоките и услугите у нас. При такива
обстоятелства ще са доволни производителите, защото ще получат заслуженото
възнаграждение за своя труд, но ще е удовлетворено и обществото, защото ще получава
качествена стока на сравнително ниска цена. Така ще се постигне една от основните
цели на ООН, а именно да се намали процентът на гладуващите хора в света.
2. Как да развиваме устойчиво земеделие, като съхраним природните ресурси
за идните поколения?

България разполага с изключително плодотворни площи и ние като българи
трябва да сме горди с богатството, което имаме. Това богатство не бива да се
възприема като даденост или нещо вечно, а то трябва да се цени и съхранява добре.
Но за съжаление това не е така. Обществото използва природните дадености без да
се замисля за последствията. Ние като потребители на природата трябва винаги да
знаем какво въздействие оказва нашето поведение върху природните ресурси като
вода, почва, чист въздух и биологично разнообразие. Важно е да отбележим, че ще
дойде ден, в който обществото ще разбере, че ресурсите са намалели главоломно и
тогава може да е късно да се вземат, каквито и да е мерки. Във връзка с това,
предлагаме обществото да използва природните ресурси по най-оптимален начин,
без допълнителни разхищения и винаги преди всяко действие да си прави добре
сметката за последиците. Това означава и оптимално използване на пестицидите,
защото те унищожават силата на природата. Във връзка с това, основната ни
препоръка е обществото да използва природните дадености в разумни граници. За
да разбере наистина последиците от своите действия, е добре обществото да
посещава безплатни обучителни курсове, на които се дава ясна представа за
създалата се ситуация и да се посочват евентуални решения за намаляване на
негативните въздействия. Това непременно ще окаже положително въздействие
върху бъдещето и ще съхрани богатството за идните поколения.
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ПРИОРИТЕТИ

1. По-добро здравеопазване – защото най-важно за един човек е да бъде здрав
и да може винаги да получи добра лекарска помощ. Без здраве всичко останало
губи смисъл.
2. Достъп до чиста вода – за да бъде здраво обществото е необходимо да има
непрекъснат достъп до чиста вода, като източник на енергия и живот;
3. Достъпна и здравословна храна – за да бъде жизнеспособен даден човек,
той трябва добре да е задоволил глада си. Абсолютно всеки човек на планетата
трябва да се храни добре и винаги да има достъп до храна. Не бива да има
гладуващи хора по света.
4. Подкрепа за нетрудоспособните хора – за да получават това, от което
имат нужда хората и за да могат да поддържат своето здраве, те трябва да
разполагат с финансови средства. Тези средства ще се получат единствено при
добра държавна организация и помощи, заради което този приоритет трябва да
се следва от всяка една държава в света.
5. Защита срещу престъпността и насилието – това е един от найважните приоритети, тъй като трябва населението да живее в мир и спокойствие
и да не се страхува от престъпността. Държавата трябва да осигурява
необходимите мерки за безопасност за всеки един гражданин, тъй като
напоследък

се

престъпността.

наблюдава
Поради

този

тенденция
факт

е

за
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допълнителни мерки срещу престъпността в страната.
6. Достъп до телефон и Интернет – в света на глобализация, в който
живеем,

е

необходимо

по-голяма

част

от

населението

да

използва

информационните и комуникационни технологии. Приоритет, който ще даде
много предимства на населението. Приоритет, който днес се развива в пълна
сила и трябва технологиите да се използват максимално ефективно, като
източник на успехи и приходи.
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