Илиян Крумов
Личната ми мотивация за участие е базирана, на желанието ми за активното
участие в изграждането на бъдеща България. Като председател на младежка
неправителствена организация, занимаваща се с изследвания на международните
отношения, имам индиректен поглед върху развитието на външната политика на
България и нейните резултати. През последните години отчитам пропуснатите
възможности в тази област и искам да имам възможността гласът ми да бъде чут, да
бъде част от промяната и просперитета на България. Вярвам, че Младежката визия е
един добър инструмент за оформяне на критична, конструктивна и работеща политика.
II. и III. България вече има видимост, а през 2018г. ще има и главна роля под
европейските и световни прожектори. Тя трябва да има активна роля - водеща
регионална. Предстоящото председателство на Съвета на ЕС е добра възможност за
рестартиране на Българската външна политика. България ще бъде под прожекторите и
чрез конструктивни, работещи и ефективни политики, би могла да застане в центъра на
регионалната политика, а в последствие и тази на ЕС, с което може да се утвърди на
международна сцена. Трябва ни отговорна и неполитизирана външна политика. Трябва
ни политика на националния интерес. Пропуснатите възможности на международно
ниво и вписването в черните хроники на междуправителствените организации са
пример за грешна визия, пропиляни възможности и тесногръдие. България трябва да
изгради човешки и ресурсен капацитет, след което чрез активно сътрудничество и
усърдна дипломатическа дейност по всички възможни направления, , трябва да
декларира и реализира българските интереси на фона на общите. Като държава с
ограничен ресурсен капацитет, България трябва да бъде регионален играч, седящ на
първия ред. Ние трябва да се стремим към сътрудничество със съседите и
съмишлениците си, на което сътрудничество да бъдем говорител на по-голямата карта.
България трябва да бъде гарант за стабилност, сигурност, качество и надеждност в
международните отношения. Това разбира се, става чрез последователна и
целеустремена външна политика. България трябва да е генератор на идеите и
решенията, които са необходими на международната общност, посредством по-тесни
сътрудничества.

