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1. Uvod 

 
Evropska komisija je leto 2022 uradno razglasila za evropsko leto mladih. Vse to 
odraža več stvari hkrati; družbene in gospodarske napetosti, ki jih je sprožila pandemija 
COVID-19, vse večjo družbeno in politično odtujenost mladih ali celo upadanje 
demografskih trendov. Zdaj je jasno, da bodo rezultati demokratičnega razvoja, ki so 
ga dosegle Evropska unija in države članice, dolgoročno vzdržni le, če se bo okrepila 
participacija mladih v družbi in njihovo sodelovanje pri javnih in po potrebi političnih 
odločitvah in procesih. Le tako lahko zagotovimo, da bodo temelji družbenega sožitja 
in oblikovanja javnih politik, ki temeljijo na demokratičnih načelih, zagotovljeni tudi 
prihodnjim generacijam, kar bo zagotovilo preživetje evropskega načina življenja. 

Ta dokument ima dvojni namen. Njegov prvi cilj je podrobno pojasniti glavne 
razloge za odtujenost evropske mladine in njeno nezaupanje v politične 
institucije, zaradi česar so ključna vprašanja participacije mladih v družbi bolj 
razumljiva odločevalcem in organizacijam, ki se ukvarjajo z mladinsko politiko. Drugi 
cilj je predstaviti dobre prakse in oblikovati priporočila, ki so očitna podpora 
oblikovalcem mladinske politike pri oblikovanju in izvajanju odločitev ali razvoju 
družbenih partnerstev. 

Poudariti je treba tudi, da ugotovitve dokumenta, ki ga je pripravilo projektno 
partnerstvo COHERENT (A Circle Of youth for tHe EuRope wE want), ne odražajo le 
analize političnih dokumentov in statističnih podatkov EU, temveč tudi rezultate lastne 
raziskave z vprašalniki. Konzorcij je menil, da je bistveno, da se v dokument vključijo 
mnenja in razmišljanja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem mladinske 
politike. Vsebina pričujočega dokumenta tako odraža mnenja 25 sodelujočih 
mladinskih organizacij iz 10 držav članic EU, kar pomembno krepi relevantnost 
raziskave in svetovalni potencial nabora orodij politik. 

S to dodano vrednostjo konzorcij COHERENT priporoča uporabo in upoštevanje 
ugotovitev in priporočil v tem dokumentu, za katere upamo, da bodo prispevali h 
konstruktivni krepitvi mladinske politike. 

 

 

--- 
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2. Evropski mladinski prostor  
 

Na splošno je treba poudariti, da je prihodnost evropskega povezovanja v veliki 
meri odvisna od odnosa mlajših generacij: predvsem od njihove povezanosti z 

demokratičnimi vrednotami, njihove pripravljenosti sprejeti evropsko identiteto in 
aktivnega sodelovanja v političnem procesu. Zato je treba mlajše državljane dejavno 
vključiti v evropske zadeve in socialne dialoge, da bi preprečili njihovo odtujitev od 
državljanske udeležbe in družbenega/političnega udejstvovanja na vseh ravneh 
evropske politike (od občin do institucij EU). 

V zvezi s tem je krepitev demokratične naravnanosti mlajših državljanov v vsaki državi 
članici in izboljšanje njihovega dostopa do socialnih in izobraževalnih storitev ter 
izboljšanje možnosti za izobraževanje in zaposlitev eden od strateških ciljev EU. 
Program Erasmus+, ki ga je začela izvajati EU, se tako osredotoča na "izboljšanje 
ravni znanja in spretnosti mladih, podpiranje njihove udeležbe v demokratičnem 
življenju in na trgu dela ter spodbujanje aktivnega državljanstva, medkulturnega 
dialoga, socialne vključenosti in solidarnosti". Poleg tega v okviru programa Erasmus+ 
evropska solidarnostna enota, ustanovljena decembra 2016, mladim državljanom 
zagotavlja edinstveno možnost sodelovanja v dejavnostih, kot sta prostovoljstvo in 
zaposlovanje, v svoji državi in zunaj nje. Tudi programi, kot sta Euroscola in Evropski 
mladinski dogodek, spodbujajo študente, da izražajo svoje ideje in sodelujejo v 
vzajemnem dialogu s strokovnjaki in nosilci odločanja. Zato je motivacija podobnih 
pobud strateški temelj raznolike narave mladinskih politik EU, ki združujejo kulturne in 
izobraževalne dejavnosti, da bi mladim Evropejcem pomagale zagotoviti gospodarsko 
in politično moč. 

Nedavni rezultati raziskav pozitivno kažejo, da se številni mladi že zanimajo za EU in 
so v njej politično in državljansko angažirani. Številni raziskovalni dokumenti 
poudarjajo dejstvo, da mlajše generacije aktivno sodelujejo v političnem in družbenem 
življenju, da so pripravljene biti obveščene o aktualnih zadevah in da so pripravljene 
posvetiti čas prostovoljstvu (EP 2021). Poleg tega so med vsemi generacijami najbolj 
izobražene in digitalno ozaveščene ter med najbolj motiviranimi za reševanje resnih 
globalnih vprašanj, kot so podnebne spremembe, zato lahko pomembno vplivajo na 
sistem. Kot negativni vidik pa isti raziskovalni dokumenti ugotavljajo, da je velik delež 
evropske mladine še vedno odtujen od politike ali ni pripravljen sodelovati v političnih 
ali družbenih dejavnostih zaradi pomanjkanja zanimanja, časa, ozaveščenosti ali 
občutka smisla. Kot poudarja raziskava Evropskega parlamenta o mladih iz leta 2021, 
je bila takšna resna neangažiranost mladih po vsej EU opredeljena kot velik izziv za 
nekatere demokracije (EP, 2021). 

Glede na to, da so vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih trije temelji 

Strategije EU za mlade 2019-2027, ki jo je Evropski svet sprejel leta 2018, se je treba 
spopasti s tem izzivom ter spodbujati družbeno in politično participacijo ter hkrati krepiti 
evropsko zavest mlajših državljanov v EU (Sipos, 2020). Kljub temu pa, kot kaže 
analiza podjetja Ipsos, ki se nanaša na življenje in priložnosti generacije Z, mlajše 
generacije niso nujno manj politično dejavne od prejšnjih generacij, vendar 
imajo nekoliko drugačne družbene vrednote in skrbi kot njihovi starejši (IPSOS, 

2018). Zato je nujno bolje razumeti interese in stališča evropske mladine, ko gre za 
politiko in družbeno udejstvovanje, pa tudi morebitne ovire za sodelovanje različnih 
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mladih. Takšno poglobljeno razumevanje bo ključno pri oblikovanju in izboljšanju 
odločanja političnih in državljanskih institucij, katerih cilj je spodbujati mlade, da 
postanejo aktivnejši državljani v evropski demokraciji in družbi. 

 

2.1. Statistika 
 

Evropski parlament je leta 2021 za boljše razumevanje izzivov, povezanih z 
angažiranostjo in družbenim udejstvovanjem mladih, naročil novo raziskavo Flash 
Eurobarometer, s katero naj bi zbrali informacije o odnosu in vedenju mladih glede 
političnega udejstvovanja in EU (natančneje o njihovem splošnem zanimanju za 
politiko, demokratičnih vrednotah, motivih za udejstvovanje, zavesti). 

Rezultate raziskave je Evropski parlament objavil septembra 2021, ki nam dajejo zelo 
aktualno in natančno sliko o družbeni udeležbi mlajših generacij v zvezi z omenjenimi 
temami.1 Zaradi vsega tega lahko za bolj potentno raziskovanje razmer štejemo za 
zelo priporočljiv pregled raziskovalnega gradiva v okviru pričujočega sklopa političnih 
orodij, ki nam lahko neposredno pomaga opredeliti najpomembnejše probleme in 
potenciale. 

Na podlagi rezultatov raziskave Evropskega parlamenta Flash lahko kot glavne 
ugotovitve glede odnosa mladih izpostavimo naslednje točke (EP, 2021):  

● Mlajše generacije na splošno veliko govorijo o politiki, vendar imajo 
omejeno znanje o delovanju EU. 
 

● Njihove najpomembnejše teme so revščina/družbena neenakost in 
podnebne spremembe, ki se jim zdijo ključne za njihovo prihodnost. 

 
● Njihova politična udeležba je precej šibka. Le 46 % anketirancev se je 

udeležilo zadnjih lokalnih, nacionalnih ali evropskih volitev. 
 

● Dosegljivi so predvsem prek družbenih medijev, vendar imajo nacionalni 
mediji tudi pomemben vpliv, ko gre za presojo EU in političnih vprašanj. 
 

● Na splošno je EU naklonjenih 62 % anketirancev. Po drugi strani pa jih 45 % 
meni, da je njihova razlaga EU v zadnjih letih ostala nespremenjena, 31 % 
pa, da se je poslabšala. Zato je mogoče sklepati, da ima skoraj tretjina 

anketirancev v primerjavi s prejšnjimi leti bolj kritičen pogled na EU.  
 

Glavne ugotovitve anketne raziskave je mogoče podrobno pojasniti in prikazati v 
naslednjih točkah in slikah po posameznih temah: 

 

  

                                                
1 Družba Ipsos European Public Affairs je opravila intervjuje z reprezentativnim vzorcem mladih, 

starih od 16 do 30 let, v vsaki od 27 držav članic Evropske unije. Med 18. junijem in 27. junijem 2021 
je bilo prek računalniško podprtega spletnega anketiranja (CAWI) anketiranih 18 156 mladih z 
uporabo spletnih panelov Ipsos in njihove partnerske mreže. 



 

5 
 

 

Pomen politike in prednostnega vprašanja 

● Približno devet od desetih vprašanih (85 %) se o politiki pogovarja, ko se dobijo 
s prijatelji ali sorodniki (25 % jih to počne "pogosto", 61 % pa "občasno"). 
 

● Večina (55 %) udeležencev meni, da o EU ne razumejo veliko ali ničesar, 
42 % pa, da razumejo veliko ali precej. 
 

1. Slika 1: Znanje o politiki in EU 

 
Vir: EP 2021 

 
● Večina anketirancev meni, da nimajo veliko ali nič vpliva na pomembne 

odločitve, zakone in politike, ki vplivajo na njihovo življenje. Ta občutek je 

tem večji, čim bolj oddaljeno je obravnavano področje upravljanja. (53 % 
vprašanih meni, da nimajo veliko ali nič vpliva na odločitve, zakone in politike, 
ki zadevajo njihovo lokalno območje, pri zadevah, ki zadevajo EU, pa se ta delež 
poveča na 70 %). 
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2. Slika: Interpretacija potenciala vplivanja pri odločanju 

 

Vir: EP 2021 
 

● Politična vprašanja, ki bi jih anketiranci najraje obravnavali prednostno, so 
boj proti revščini in družbeni neenakosti (43 %), sledita boj proti 
podnebnim spremembam in varstvo okolja (39 %) ter boj proti 

brezposelnosti ali pomanjkanju delovnih mest. 

 

3. Slika: Najpomembnejše prednostne naloge evropske mladine 

Vir: EP 2021 
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Politično in državljansko udejstvovanje 

● 87 % anketirancev se je udeležilo vsaj ene politične ali državljanske dejavnosti. 
46 % jih je sodelovalo na zadnjih lokalnih, nacionalnih ali evropskih 
volitvah, 42 % pa jih je sestavilo ali podpisalo peticijo. Približno 25 % jih je 
sodelovalo v drugih, bolj neposrednih oblikah delovanja, vključno z bojkotom ali 
nakupom določenih izdelkov iz političnih, etičnih ali okoljskih razlogov (25 %) ter 
udeležbo na uličnih protestih ali demonstracijah (24 %). Podoben delež je 
sodeloval tudi pri spletnih dejavnostih, vključno z objavljanjem mnenj o 
političnem ali družbenem vprašanju na družbenih medijih (26 %). 

 

4. Slika: Politična in družbena participacija evropske mladine 

 

Vir: EP 2021 
 

● Kot najučinkovitejše dejanje za izražanje svojega mnenja je 41 % 
vprašanih navedlo "glasovanje", sledita udeležba na protestih in 
demonstracijah (33 %) ter oblikovanje ali podpisovanje peticij (30 %). 
 

● Udeležence, ki niso nikoli volili, smo vprašali, kaj jih je pri tem oviralo, če sploh 
kaj. Večina je navedla vsaj eno oviro za udeležbo na volitvah: osnovno 
pomanjkanje zanimanja (15 %), prepričanje, da odločevalci "ne poslušajo 
ljudi, kot sem jaz" (13 %), in nerazumevanje zadevnih vprašanj (11 %). 
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Informacije o političnih in družbenih vprašanjih 

● Glavni viri informacij o političnih in družbenih vprašanjih za mlade so 
družbeni mediji in spletne strani z novicami, ki jih je navedlo 41 % vprašanih. 
 

● Anketiranci se najpogosteje zanašajo na družbene medije, kot sta Facebook 
(54 %) in Instagram (48 %), sledita YouTube (35 %) in Twitter (29 %). 

 
● Najbolj zaupanja vredni viri informacij o vprašanjih, s katerimi se sooča 

Evropa, pa so nacionalni mediji (25 %), prijatelji, družina ali sodelavci (23 
%), voditelji EU (23 %) in nacionalne vlade (21 %). 

 

Odnos do EU 

● 62 % anketirancev na splošno podpira EU. Vendar pa je med njimi tudi 34 % 
tistih, ki so nezadovoljni z delovanjem EU. Poleg tega je 21 % vprašanih precej 
skeptičnih do EU, vendar bi lahko spremenili svoje mnenje, če bi bila uvedena 
radikalna reforma, 5 % pa nasprotuje splošni ideji EU. 
 

● 45 % udeležencev meni, da je njihova razlaga EU v zadnjem letu ostala 
nespremenjena, 31 % jih meni, da se je poslabšala, 17 % pa, da se je 

izboljšala. 
 

5. Slika: Spreminjajoča se razlaga EU 

 

Vir: EP 2021 
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2.2. Vprašalniki 
 

Kot je bilo omenjeno v uvodnem poglavju, je bila prednostna naloga projektnega 
partnerstva COHERENT oceniti družbeno aktivnost mlajših generacij ne le na podlagi 
statističnih podatkov, temveč tudi v obliki neposrednih povratnih informacij nevladnih 
organizacij prek spletnih intervjujev. Vse to je omogočilo pridobitev podrobnejših in 
temeljitejših informacij, zato je bilo mogoče na podlagi ocene stanja raziskave priti tudi 
do konkretnejših zaključkov. 

 

To poglavje se osredotoča na sintezo odgovorov in razmišljanj, ki jih je podalo 25 
mladinskih nevladnih organizacij, ki so se odzvale na vprašalnik, v skladu s tematskimi 
sklopi, ki zajemajo številna vprašanja od družbenega življenja do javnega 
izobraževanja in motivacije. 

 

1. Pomen aktivne udeležbe mladih v družbenem življenju: 
 

● Mladi živijo v družbi in morajo imeti možnost odločati o tem, kaj se dogaja okoli 
njih. Poleg tega bi morali sodelovati pri krepitvi demokratičnih vrednot prek 
družbenih interakcij.  

● So najvidnejši zagovorniki družbenega napredka in demokratičnih reform. 
● Gradnja se mora vedno začeti od spodaj navzgor, zato je pomembno, da 

mladi prevzamejo aktivno vlogo v lokalnih skupnostih. Žal ima pomanjkanje 
aktivne udeležbe zelo velik vpliv na oškodovanje in razpad lokalnih 
skupnosti. Zato je pomembno, da mlade spodbujamo k aktivni udeležbi v 

življenju skupnosti.  
● Mladi so prihodnost naših družb, njihovo sodelovanje pa lahko prispeva k 

njihovemu razvoju z razumevanjem njihovih potreb. 
● Če mladi volijo in sodelujejo v državljanskem življenju, lahko prispevajo 

dragocene poglede na javna vprašanja in imajo dejavno vlogo pri oblikovanju 
svoje prihodnosti. 

● Mladi zahtevajo spremembe. Za nekatere od njih je boj proti podnebnim 
spremembam nujen, te dejavnosti pa so na nek način odgovor na njihove 
zahteve. Obogatijo življenje mladih in so družbeno koristne za skupnost, mladi 
pa se zavedajo družbene in okoljske krize. Prostovoljstvo je na primer ena od 
oblik državljanskega udejstvovanja, ki je vključena v vzpostavitev državljanske 
akcije in državljanske zavzetosti. 

● Sodelovanje v dejavnostih državljanskega udejstvovanja lahko mladim 
pomaga, da so bolje obveščeni o aktualnih dogodkih. Omogoča jim, da 

pozitivno prispevajo k razvoju znanja in izkušenj, potrebnih za uveljavljanje 
svojih pravic in razumevanje svojih odgovornosti. 

● Mladi morajo biti pravi protagonisti svojih družb, saj morajo čutiti, da lahko 
vplivajo in spreminjajo kraje, v katerih živijo, in da so lahko majhna "kapljica", ki 
bo skupaj z drugimi "kapljicami" zapolnila praznino "nič se ne bo spremenilo ali 
izboljšalo". 
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2. Okrepitev vključevanja mlajših generacij s strani nosilcev odločanja in 

družbenih akterjev v procese odločanja, ki jih zadevajo: 
 
● Predvsem politiki in nosilci odločanja morajo biti mladim za zgled. Politiki 

bi morali spodbujati odprtost in komunikacijo z mladimi, jim pomagati razumeti, 
da imajo enake cilje in vrednote, ter si prizadevati za sodelovanje, poslušanje 
in pomoč. 

● Vabimo jih na različna srečanja in dogodke ter jim ponujamo pripravništva 
v javnih ustanovah in organih, ki so pristojni za sprejemanje javnih odločitev. 

● Z ustanovitvijo ali krepitvijo mladinskih svetov, ki združujejo odločevalce 
in mlade (npr. razprave, priporočila), da bi se glasovi mladih resnično slišali in 
da bi jih tisti, ki odločajo, in tisti, ki so odgovorni za socialne zadeve, lahko tudi 
upoštevali. 

● Ključnega pomena je, da se čim več mehanizmov soodločanja uvede v 

formalne izobraževalne ustanove (na primer participativni proračun v šolah, 
različni drugi postopki posvetovanja), da se mladi vključijo v občinske 
skupščine, da se spodbujajo zadruge in krepijo četrtne skupnosti z 
decentralizacijo pristojnosti. 

 

3. Vse manjše zanimanje mladih za javno življenje in vzroki zanj:  
 
● Najpomembnejši negativni učinek je pomanjkanje zaupanja v politike in 

nosilce odločanja. Nezaupanje se prenaša iz generacije v generacijo, mladi 
pa niso ustrezno vključeni v proces odločanja. K temu lahko pripomoreta tako 
izobraževanje mladih kot odprt dialog s politiki. 

● Nizka vključenost v javno in družbeno življenje je posledica pomanjkanja 
informacij in težav pri usklajevanju neformalnih družbenih dejavnosti z delom 
ali študijem. 

● V šolskem okolju ne dobijo znanja o tem, kako deluje javno 
življenje/politika, ampak jih družbeni mediji in vsakdanje življenje tako 

spodbujajo k tem temam, da jih večina ne razume in se s tem ne želi ukvarjati. 
Tako so pogosto izključeni iz priložnosti za učenje, ki jih ponujajo nevladne 
organizacije, saj menijo, da je javno življenje / politika slabo in preveč zapleteno. 
Negativen dejavnik je tudi ta, da če se že vključijo v kakšno zadevo, to lahko 
storijo le z velikimi težavami. Mnogi med njimi niti nimajo potrebe, da bi se 
pridružili ali začeli z dobrimi zadevami. 

● Gre tudi za vprašanje javnega izobraževanja. Na splošno šola mladih ne 
vzgaja za družbeno participacijo in sodelovanje v javnem življenju. 

● So depresivni, zaradi pandemičnih razmer, težav s podnebnimi spremembami, 
finančne krize, vojne v Ukrajini - ne vidijo svoje prihodnosti, ne vedo, kaj naj 
naredijo v svojem življenju. 

● COVID-19 je imel velik vpliv na to, kako mladi danes dojemajo družbeno 
življenje. Od pandemije je prišlo do premika: od osebne k spletni 
komunikaciji, od vrednotenja fizične prisotnosti k spletnim interakcijam, 
kjer si lahko vsakdo ustvari krog prijateljev po svoji volji in potrebah. 

● Nekateri med njimi so upravičeno razočarani nad formalno politiko in 
predstavniško demokracijo, saj ta ne prinaša sprememb (na primer na  
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področju varstva okolja), ki bi koristile celotni družbi. Prav tako so večinoma 
usmerjeni kot potrošniki in ne kot samostojni družbeni in politični akterji.  

 

4. Motivacijske vrednote, zavestno družbeno vedenje, subkulturalizacija:  
 
● Mladi so še posebej pozorni na podnebne spremembe. Kupujejo in 

porabljajo bolj zavestno ter se zavedajo vpliva teh dejanj na okolje. A čeprav se 
tega zavedajo, nimajo sredstev, da bi to redno izvajali. Prav tako je 
solidarnost ena od pomembnih vrednot, ki jih je treba gojiti. Ker pa so se mladi 
rodili v neodvisnih državah, ne razumejo v celoti vrednosti svobode in 

vrednote, kot so demokracija, človekove pravice, svoboda govora itd. dojemajo 
kot nekaj samoumevnega, česar ni treba gojiti. 

● Dobre zaposlitvene možnosti, prihodnost brez ekonomskega stresa, kraji, 
kjer se lahko zabavajo. Nekateri mladi razmišljajo o socialnih vprašanjih, 

vendar je to le manjšina. 
● Interesi mladih so zelo različni, vendar imajo vsi eno skupno značilnost: pomen 

življenja v skupnosti. Tudi načini, kako skupine to dosegajo, so lahko zelo 
različni, od varovanja okolja prek socialne občutljivosti do krepitve kreditov, 
vendar je vsakič poudarek na oblikovanju skupin ter njihovem nadaljnjem 
razvoju in ohranjanju.  

● Tehnologija je ustvarila povsem nova prepričanja, strahove in želje. Delo in 
gospodarstvo sta dve glavni vprašanji, ki skrbita mlade. Mnogi trpijo zaradi 

negativnih učinkov družbenih omrežij, v želji po slavi, da bi jih drugi videli in 
priznali. 

● Zanimanje za politiko in vero je močno upadlo, morda zaradi pomanjkanja 
karizme in verodostojnosti politikov in cerkve. Mladi z višjo akademsko 
stopnjo dajejo večji pomen prosocialnim in postmaterialističnim 
vrednotam, medtem ko mladi z nižjo akademsko stopnjo dajejo večji pomen 

vrednotam, povezanim z blaginjo in osebnim zadovoljstvom. 
● Trdno verjamejo, da jim bo izobraževanje na področju tehnologij 

zagotovilo uspeh v prihodnosti. Mlajše generacije tudi verjamejo, da bo 
tehnologija kmalu rešila večino okoljskih problemov. 

● Več mladih je bolj proaktivnih, bolj vključenih ali bolj pripravljenih sodelovati v 
družbi. Nekateri od teh mladih se sprašujejo o statusu quo in se zavzemajo 
za družbene spremembe. Nasprotno pa je opazen tudi trend bolj 
konservativnih stališč z zagovarjanjem tradicionalne morale, vrednot in vrlin. 

 

5. Odgovornost za krepitev sposobnosti mladih, da prepoznajo različne tehnike 
manipulacije ter zavestno in kritično uživajo medije: 
 
● Ker mladi že zelo zgodaj začnejo uporabljati pametne tehnologije in internet, je 

nujno, da se kritično mišljenje razvija že od zgodnjega otroštva. Seveda je 
bistveno, da otroci razumejo osnove kritičnega mišljenja v družini, vendar je 
enako pomembno tudi izobraževanje zunaj družine. Ko odraščajo in vse več 
časa preživijo zunaj družine, so izpostavljeni različnim mnenjem in odnosom do 
informacij. Zato je treba kritično mišljenje spodbujati stalno, z različnimi 
dejavnostmi, tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju. 
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● Najprej je za to odgovorna država (izobraževalna politika), ki bi morala v šolah 

spodbujati kritično mišljenje, ki se sooča z medijsko manipulacijo. V ta namen 
je treba nameniti sredstva za obšolske in medpredmetne dejavnosti, ki 
bodo mladim omogočile razvoj teh kompetenc in spretnosti. Odgovorne so 

tudi družine, vendar starši zelo slabo vedo, kako se spopasti s temi vprašanji. 
Zato je treba kritično mišljenje razvijati že v osnovni šoli, in sicer z metodami, ki 
so primerne njihovi starosti. 

● Vendar so za boj proti manipulaciji na začetku odgovorni tudi starši. Medije 

uživamo od rojstva, zato je treba veščine kritičnega mišljenja razvijati skupaj s 
starši že v zgodnjih fazah življenjskega cikla. Poleg tega jih je treba vključiti v 
pouk vse od vrtca naprej, pri čemer je treba upoštevati starost in razumevanje 
otroka. 

 

6. Vloga javnega izobraževanja in njegovi izzivi pri spodbujanju mladih, da 
postanejo zavestni, aktivni in kritični državljani: 
 
● Vloga javnega izobraževanja pri spodbujanju mladih, da postanejo bolj 

ozaveščeni, dejavni in kritični državljani, je ključnega pomena. S tem, ko 

začne podpirati učence že v prvih letih šolanja, jih lahko motivira, da se bolje 
zavedajo svojega državljanskega pomena ter tega, kako morajo razmišljati in 
ravnati z življenjem v vseh njegovih splošnih vidikih.  

● Vendar je v številnih državah članicah EU v formalnem izobraževalnem 
sistemu državljanski vzgoji namenjeno premalo pozornosti. Učenci menijo, 
da je državljanska vzgoja dolgočasna in da včasih težko razumejo teoretične 
vsebine, zato je še posebej pomembno, da jih izobražujemo z vključevanjem 
učencev v praktične dejavnosti. 

● Bistveno je zagotoviti ustrezno izobraževanje že v zgodnjem otroštvu. Prav tako 
je treba razviti privlačne oblike izobraževanja, ki pritegnejo mlade.  

● Javno izobraževanje bi se moralo preusmeriti od usmerjenosti v znanje o 
informacijah k izobraževanju o osebnem razvoju in socialnih veščinah ter s tem 
povezanim ozaveščanjem. 

● Leta 2022 bi morali biti mediji in njihova uporaba že ločen pouk, ne pa skriti 

v drugem učnem načrtu. 

 

7. Motiviranje delodajalcev, da se zanimajo za zaposlovanje svežih 
diplomantov: 
 

● Trenutno stanje kaže, da delodajalci iščejo mlade delavce, vendar jim 
ponujajo pripravništvo ali slabo plačana delovna mesta. Zato mladi iščejo 
priložnosti za zaposlitev v tujini (predvsem v bolje plačanih zahodnoevropskih 
državah), kjer bi bile njihove kvalifikacije veliko bolj cenjene. Vlade bi se lahko 
na te razmere odzvale z uvedbo spodbud za podjetja, ki zaposlujejo mlade, 
in spodbujale njihovo vključevanje na nacionalni trg dela. 

● Da bi pritegnili več mladih, bi jim morali delodajalci po možnosti ponuditi 
prilagodljiv delovni čas, ki bi bil usklajen s študijem ali potrebami. Prav 

tako je pomembno, da so zahteve glede kvalifikacij in izkušenj realistične in da 
se ponudijo konkurenčne plače. 
 



 

13 
 

● Velika prednost bi bila, če bi podjetja lahko poročala o izdatkih za družbeno 
odgovornost pri zaposlovanju svežih diplomantov, še bolj privlačna pa bi 
bila tudi določena nadomestila, če bi se sveži diplomanti zaposlili za eno do tri 
leta. 

● Večina podjetij meni, da je za zaposlitev nujno, da imajo sveži diplomanti 
delovne izkušnje, še posebej pa cenijo delovne izkušnje v drugi državi. Vendar 
to ni dosegljivo vsem mladim. Na univerzah se ne poučujejo številna znanja 
in spretnosti, ki jih morajo mladi pridobiti za vstop na trg dela. Za 
pridobivanje teh predhodnih izkušenj bi bilo treba spodbujati plačana 
pripravništva v podjetjih. Vendar je veliko podjetij, ki izkoriščajo delo mladih za 
zelo nizko plačilo. 

● Podpora delodajalcem z davčnimi olajšavami. Ključnega pomena pa je tudi 
izboljšati praktično izobraževanje na vseh stopnjah izobraževanja in tako 

zmanjšati vrzel med svežimi diplomanti in starejšimi, bolj izkušenimi delavci. 
● Uporaba Youthpassa v širšem obsegu, ki je na voljo v okviru programa 

Erasmus+, bi bila dobra možnost za delodajalce. Žal pa na splošno ne vedo 
zanjo. Z Youthpassom bi delodajalci lahko izvedeli tudi več spretnosti in znanj 
o mladi osebi, ki jih sicer ne bi poznali. Vendar je Youthpass znan le civilni 
družbi, zato bi formalno priznavanje neformalnega učenja s strani delodajalcev 
lahko pomenilo pravi napredek na tem področju.  
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3. Osnovni koncept demokratične mladinske politike in njene 
najboljše prakse  

 

3.1. Interpretacija učinkovite mladinske politike - "lestev participacije" 
 

Po preučitvi in oceni političnega in družbenega udejstvovanja mladih v Evropi se ta 
sklop orodij osredotoča na opredelitev pogojev za idealno oblikovanje mladinske 
politike in predstavitev ustreznih dobrih praks. S tem želi konzorcij projekta 
COHERENT predstaviti primere, ki lahko navdihnejo nosilce odločanja in delo 
organizacij, vključenih v mladinske dejavnosti. 

To je še posebej pomembno, saj lahko izraz "mladinska politika" za različne akterje in 
države članice EU pomeni različne oblike izvajanja. Zato je treba opredeliti osnovna 
načela učinkovite mladinske politike, ki ustvarja resnično družbeno dodano vrednost, 
in tako zagotoviti skupno podlago za razlago akterjem, ki sodelujejo pri 
oblikovanju tega področja politike. 

Da bi bolje razumeli, kako izboljšati mladinsko politiko, je treba pojasniti, katere 
družbene ravni vključenosti mladih poznamo in na katere od njih se je treba 
osredotočiti, da bi dosegli pozitivne spremembe. Pri tej razlagi se bomo oprli na 
znanstveno delo sociologa Rogerja Harta, ki je leta 1997 za UNICEF napisal knjigo z 
naslovom "Participacija otrok: Hart, 1997), v kateri je predstavila teorijo in prakso 
vključevanja mladih državljanov v razvoj skupnosti in skrb za okolje (The Theory and 
Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental 
Care). V tej knjigi je Hart vzpostavil piramidni model, imenovan "lestev participacije", 
ki simbolizira 8 ravni vključevanja mladih z razlikovanjem med njimi glede na stopnjo 
družbene in politične vključenosti mladih v odločanje. Hart je tako oblikoval okvir od 
najšibkejše do najmočnejše ravni vključenosti mladih, zato lahko jasno opredelimo 
najbolj koristne oblike opolnomočenja mladih in napačne oblike spodbud, ki težijo k 
manipulaciji in simbolni udeležbi. 

V skladu s teoretičnim konceptom je mogoče "lestev sodelovanja" vizualizirati in opisati 
z naslednjo sliko in točkami: 
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6. Slika: Okvir "Lestvice sodelovanja" 

 
 

Vir: Dillon, 2018 

 

1. Manipulacija: To se zgodi, ko odrasli uporabijo mlade za podporo zadevam in 

se pretvarjajo, da so mladi navdihnili ta dejanja. 
2. Dekoracija: O tem scenariju govorimo, ko se mladi uporabljajo za "podporo" in 

pomoč na razmeroma posreden način. Odrasli se niti ne pretvarjajo, da so 
zadevo navdihnili mladi. 

3. Tokenizem: V tem primeru se zdi, da imajo mladi možnost izraziti svoja stališča, 
vendar imajo v resnici le malo ali nič vpliva na to, kaj počnejo ali kako sodelujejo. 

4. Dodeljena, vendar obveščena mladina: Mladi so izbrani za posebne vloge in 
obveščeni o tem, kako in zakaj bodo sodelovali. 

5. Posvetovanje z mladimi in obveščanje o njih: To je scenarij, ko se z mladimi 
posvetujejo o projektih ali programih, ki jih oblikujejo in vodijo odrasli. Mladi so 
obveščeni o tem, kako bo uporabljen njihov prispevek, o rezultatih in končni 
odločitvi pa odločajo odrasli. 

6. Soodločanje odraslih z mladimi na pobudo odraslih: O tej možnosti 
govorimo, kadar projekte ali programe začnejo odrasli, vendar procesi 
odločanja potekajo skupaj z mladimi. 

7. Pobude, ki jih sprožijo in vodijo mladi: To je korak, ko mladi sprožijo in vodijo 

projekt ali program. Odrasli so prisotni le kot podporniki. 
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8. Skupne odločitve z odraslimi na pobudo mladih: To je lahko scenarij, ko so 
pobudniki projektov in programov mladi in so mladi vključeni v proces odločanja 
skupaj z odraslimi. Takšni projekti po eni strani mladim omogočajo aktivno 
sodelovanje, po drugi strani pa odraslim omogočajo, da pridobijo izkušnje. 

 

3.2. Najboljše prakse  
 

Da bi bolje ponazorili, kako potekajo idealne pobude mladinske politike, je partnerstvo 
COHERENT opredelilo nekaj najboljših evropskih praks. V tem orodju so bile izbrane 
tri posebej izjemne in napredne najboljše prakse, ki bodo predstavljene kot 
primeri dobre prakse, po katerih naj bi se nosilci odločanja in deležniki 
mladinske politike zgledovali pri oblikovanju političnih spodbud. V zvezi s tem 
bodo naslednja podpoglavja razkrila osnovne vzorce ukrepov in programov, ki so lahko 
v pomoč pri krepitvi družbene participacije in aktivizma mlajših generacij. 

 

3.2.1. Finska - Mladinski centri  
V primeru Finske lahko z vidika socialnega vključevanja mladih in finske uprave za 
mladinsko delo nacionalno mrežo strokovnih centrov - kot institucionalno ozadje - 
štejemo za zgledno dobro prakso. Finske mladinske centre nadzoruje in 

subvencionira Ministrstvo za izobraževanje in kulturo.2 Razvoj mladinskega dela v 
mreži mladinskih centrov poteka v skladu z veljavnim Zakonom o mladini in 
Nacionalnim programom za mladinsko delo in mladinsko politiko. Operativna 
odgovornost teh strokovnih centrov v veliki meri obsega razvoj kakovosti 
mladinskega dela na nacionalni ravni z dejavnostmi usposabljanja ter 
opolnomočenjem s strokovnim znanjem in izkušnjami. 

Strokovni centri s svojim delovanjem podpirajo tudi razvoj kakovostnega regionalnega 
in lokalnega mladinskega dela, saj omogočajo izmenjavo najboljših praks in sodelujejo 
v procesih mladinskih strategij občin in družbenih organizacij. Prav tako mreža 
mladinskih centrov zagotavlja varno in odgovorno okolje za številne tabore, tečaje, 
dejavnosti, usposabljanja in druge dogodke skozi vse leto. Ker je izkustveno učenje 
proces učenja skozi izkušnje, natančneje opredeljeno kot "učenje z 
razmišljanjem o delovanju", mladinski centri posvečajo posebno pozornost 
izboljšanju spretnosti, znanja in izkušenj, ki jih je primerneje pridobiti zunaj 
tradicionalnega akademskega učnega okolja. 

Izkustveno učenje se osredotoča na učni proces posameznika, ki temelji na štirih 
glavnih elementih, ki med učno izkušnjo delujejo v neprekinjenem ciklu: 

● Konkretne izkušnje  
● Reflektivno opazovanje 
● Abstraktna konceptualizacija 
● Aktivno eksperimentiranje 

 

                                                
2 Zaključek mladinskih centrov: https://www.snk.fi/en/  

https://www.snk.fi/en/
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Vsi finski mladinski centri so v skladu s tem konceptom na odličnem mestu za 
navdihujoče dejavnosti na prostem. Mladinski centri nudijo varne in privlačne prostore 
za šolske taborniške skupine. V teh posebnih in sproščujočih pogojih se lahko otroci 
veliko naučijo o finski kulturi, načinu življenja in naravi ter izboljšajo svoje učenje, 
timsko delo, samorefleksijo in socialne spretnosti, kar jim bo pomagalo, da bodo 
samozavestno napredovali pri družbenem sodelovanju in udejstvovanju, s čimer bodo 
spodbujali tudi socialno vključenost prikrajšane finske mladine.  

Vsi programi v mladinskih centrih potekajo po metodi neformalnega 
izobraževanja, ki podpira finski učni načrt in aktivno učenje otrok s skrbnim 
načrtovanjem in izvajanjem dejavnosti zunaj šolskega okolja. Centri imajo 
pripravljene programe, ki se naslanjajo na finske vrednote in vzgojo, hkrati pa 
upoštevajo tudi socialno ozadje vsake skupine. Posledično se otroci s taborniških 
dejavnosti ali usposabljanj, ki jih zagotavljajo mladinski centri, domov vrnejo z bolj 
celostnimi sposobnostmi za učenje, lepimi spomini in koristnimi izkušnjami, ki jih bodo 
hranili vse življenje. Zato lahko finske mladinske centre v današnjem času štejemo za 
eno najuspešnejših praks v smislu opolnomočenja mladih na Finskem, zato je treba ta 
primer spodbujati tudi na mednarodni ravni, da bi spodbudili nove ideje in motivacijo 
tudi v primeru drugih nacionalnih podpornih sistemov. 

 

3.2.2. Nemčija - Berlinski mladinski demokratični sklad  
V Nemčiji je Berlinski mladinski demokratični sklad eden najboljših institucionalnih 

primerov za učinkovito spodbujanje državljanskega udejstvovanja in družbene 
opolnomočenosti.3 Najpomembnejši cilj organizacije je zagotoviti neposreden 
finančni prispevek k nadaljnji širitvi demokratičnih struktur, participaciji in boju 
proti desničarskemu ekstremizmu, rasizmu in antisemitizmu v Berlinu. Njen namen je 
spodbujati in podpirati nove projektne ideje in projekte, ki jih sprožijo mladi državljani, 
mladinske organizacije in politično neodvisni družbeni deležniki. V ta namen sklad 
ohranja tri vrste nepovratnih sredstev (z najvišjimi zneski 15.000 EUR, 3.000 EUR 
ali 1.000 EUR) za podporo prostovoljnemu delu, spodbujanje participacije mladih in 
spodbujanje strpnosti z državljansko vzgojo in dogodki za ozaveščanje.  

Odločitev o ocenjevanju in financiranju sprejme "Berlinska mladinska žirija" (organ 
odločanja sklada), kar mladim in njihovim organizacijam omogoča, da svoje projekte 
uresničijo v praksi. V skladu z ocenjevalnimi merili se sredstva lahko dodelijo le 
samoupravnim ali samoorganiziranim mladinskim pobudam, katerih vsebina in cilji 
imajo vpliv, ki presega lokalne ravni, in ki jih organizirajo samostojno. Po potrebi ali v 
primeru težav pri izvajanju projekta je mogoče pridobiti tehnično in strokovno podporo 
strokovnjakov, ki jih zagotovi sklad. V zvezi s cilji organizacije se morajo projektni 
predlogi osredotočiti na naslednja ključna področja za spodbujanje mladinskega 
aktivizma in socialne vključenosti: 

● Razširitev kontekstov sodelovanja  
● Spodbujanje prostovoljnega dela 
● Razvoj novih oblik sodelovanja (e-udeležba) 
● Spodbujanje raznolikosti in strpnosti 
● Politično-zgodovinska (državljanska) vzgoja. 

 

                                                
3 Mladinski demokratični sklad Berlin: https://stark-gemacht.de/foerderung/  

https://stark-gemacht.de/foerderung/
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S programi financiranja berlinskega sklada za demokracijo mladih lahko otroci in mladi, 
ki prejemajo podporo, pridobijo več izkušenj pri aktivnem državljanstvu in oblikovanju 
demokracije. Z lastno in neposredno udeležbo se učijo in poglabljajo svoje spretnosti 
pri doživljanju demokracije in dejavnem oblikovanju družbe. V podporo temu 
udejstvovanju je sklad od svoje ustanovitve leta 2013 do zdaj podprl približno 70.000 
otrok in mladostnikov, skupni znesek sredstev pa znaša 2,8 milijona EUR. Kar 
zadeva področje uporabe projektov, so bile glavne ciljne skupine naslovljene na 
neodvisne javne organizacije, združenja in civilnodružbene pobude na področju 
mladinskega dela, mladinskega društvenega dela in mladinskega socialnega dela, ki 
so pomembne na lokalni ali državni ravni. Zato je Berlinski mladinski demokratični 
sklad najvidnejša in najbolj zgledna podporna organizacija v nemški prestolnici na 
področju mladinske politike in udejstvovanja. 

 

3.2.3. Avstrija - Aha Plus  
Vzporedno s prejšnjo nemško prakso lahko podobno shemo podpore za mlade 

prepoznamo tudi v zvezni deželi Vorarlberg v zahodni Avstriji. V tem primeru se shema 
podpore za mlade imenuje Aha Plus, ki je uradna aplikacija (določena digitalna 
platforma kot sistem prepoznavanja), ki jo lahko uporabljajo mladi državljani med 12. 
in 24. letom, ki se kot prostovoljci aktivno vključujejo v organizacije v svoji občini ali v 
lokalno pobudo4. Z uporabo te aplikacije lahko mladi državljani sprožijo in izvajajo 
koristne prostovoljske dejavnosti - kot mladinsko delo - za pomoč lokalnim 
organizacijam, ki sodelujejo v mreži Aha plus. Posledično lahko prostovoljci v 
aplikaciji zbirajo točke, ki jih lahko pozneje uradno zamenjajo za več oblik nagrad, kot 
so vstopnice za koncert, srečanje z znanimi osebnostmi ali zaposlitev mladih v 
lokalnem podjetju. Tako mreža Aha plus mladim članom ponuja preverjeno "socialno 
CV", ki krepi njihove zaposlitvene možnosti na poklicni poti. 
 
Poleg priložnosti, ki jih aha plus ponuja mladim, ki so že dejavni v združenju, pa orodje 
pomaga tudi mladim, ki bi radi opravljali prostovoljno delo, pri iskanju ustreznih nalog 
za pomoč drugim. V ta namen aplikacija lokalnim organizacijam ponuja možnost, da 
svoje dejavnosti promovirajo med mladimi. Zaradi uspešne implementacije aplikacije 
je Aha Plus postala najpomembnejša prostovoljska platforma za mlade (približno 200-
250 sodelujočih organizacij in več tisoč prostovoljcev na leto), ki jih opolnomoča pri 
družbenem aktivizmu in vključevanju, zato je Aha Plus izjemen primer v mednarodnem 
merilu, po katerem naj se zgledujejo tudi deležniki mladinske politike.  
 
  

                                                
4 Aha Plus: https://www.aha.or.at/plus  

https://www.aha.or.at/plus
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4. Osnovna načela in priporočila 

Na podlagi zgoraj opisanih raziskovalnih izkušenj je projektno partnerstvo COHERENT 
razvilo kompleksno strukturo predlogov - v skladu s strategijo EU za mlade in 
resolucijami Sveta - za zagotavljanje smernic nosilcem odločanja in strokovnim 
organizacijam, ki si z oblikovanjem načel in politik prizadevajo okrepiti družbeno 
udeležbo mladih na evropski in nacionalni ravni (CE, 2018). 

Sveženj predlogov, ki ga je predlagalo partnerstvo, je sestavljen iz naslednjih 
elementov: 

 

OSNOVNA NAČELA 

1. Vključenost: Aktivno vključevanje mladih, mladinskih organizacij in drugih 

organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom, v razvoj, izvajanje in 
vrednotenje politik, ki vplivajo na življenje mladih na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, - podpiranje ustanavljanja predstavniških teles 
mladih na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, pravice mladih do sodelovanja 
in samoorganiziranja ter spodbujanje priznavanja in vključevanja predstavniških 
mladinskih struktur v delo lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih oblasti. 
 

2. Nenehni dialog in opolnomočenje: Podpirati in spodbujati dialog mladih v EU, 

da bi se v procesih odločanja na vseh ravneh odražali različni pogledi mladih 
ter spodbujati razvoj državljanskih kompetenc s strategijami državljanske vzgoje 
in učenja: 

a. poskrbeti, da bodo participativne dejavnosti zanimive, in pomagati 
mladim, da se pripravijo na družbeno participacijo in v njej sodelujejo, s 
čimer bodo zagotovili priložnost, da se "naučijo sodelovati", in podpirati 
to učenje; 

b. raziskovanje in spodbujanje inovativnih in alternativnih oblik 
demokratične udeležbe; 

c. orodja, povezana z e-demokracijo; 
d. uporabljajo in olajšujejo njihovo uporabo, da bi podprli sodelovanje 

mladih v demokratičnem življenju in jih vključili na vključujoč način, pri 
tem pa upoštevajo, da nekateri mladi nimajo dostopa do interneta in 
digitalnih tehnologij ali pa imajo dostop do njih s potrebnim znanjem. 

 
3. Spodbujanje mobilnosti mladih: Odpraviti obstoječe ovire in izvajati podporne 

ukrepe, ki bodo posebno pozornost namenili mladim z manj priložnostmi, ter 
tako vsem mladim in mladinskim delavcem omogočiti, da se udeležijo 
priložnosti za čezmejno mobilnost, vključno s prostovoljstvom v 
civilnodružbenem sektorju: 

a. spodbujati udeležbo mladih v solidarnostnih dejavnostih in v ta namen 
spodbujati ustrezne programe podpore ter iskati in dopolnjevati sinergije 
med instrumenti financiranja EU ter nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi programi; 

b. aktivno vključevanje mladih in mladinskih organizacij v oblikovanje, 
izvajanje in ocenjevanje ustreznih podpornih programov EU; 

c. izmenjavo dobrih praks na področju neformalnega in priložnostnega 
učenja; 

d. solidarnostne in prostovoljne dejavnosti; 
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e. pripravljajo in nadalje razvijajo učinkovite sisteme za potrjevanje in 
priznavanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih z neformalnim in 
priložnostnim učenjem. 
 

4. Določanje dnevnega reda: Razvoj in izvajanje evropske agende za mladinsko 

delo, ki vključuje vidike kakovosti, inovativnosti in priznavanja mladinskega dela. 
Pomembno je združiti strokovno znanje mladinskih predstavniških organov, 
mladinskih organizacij, mladinskih delavcev in raziskovalcev, saj bodo tako 
lahko v celoti izkoristili svoj potencial. Spodbujati je treba sinergije z delom 
Sveta Evrope na tem področju: 

a.  podpirajo kakovosten razvoj mladinskega dela na lokalni, regionalni, 
nacionalni in evropski ravni, vključno z razvojem politik na tem področju, 
usposabljanjem mladinskih delavcev, vzpostavitvijo pravnega okvira in 
zagotavljanjem zadostnih sredstev. 

 
5. Spodbujajte družbeno udejstvovanje: Podpirati dejavnosti mladinskega dela 

na vseh ravneh, tudi lokalnih, in priznati vlogo mladinskih organizacij pri 
zagotavljanju razvoja kompetenc in socialne vključenosti z dejavnostmi na 
področju mladinskega dela in neformalnega izobraževanja, ob spoštovanju 
vloge mladinskih organizacij na tem področju. izvedene nacionalne, regionalne 
in lokalne dejavnosti: 

a. vzpostavitev in nadaljnji razvoj, kadar in kjer je to mogoče, lahko 
dostopnih kontaktnih točk za mlade, ki nudijo široko paleto storitev in/ali 
informacij, vključno s finančnim svetovanjem, o karieri, zdravju in odnosih 
ter izobraževanju, zagotavljajo svetovanje in podporo pri kulturnih in 
zaposlitvenih priložnostih. 

 

POLITIČNA PRIPOROČILA 

1. Na raziskavah temelječe oblikovanje mladinske politike in pridobivanje 
znanja: Mladinska politika na ravni EU in nacionalni ravni mora temeljiti na 
rezultatih raziskav ter dejanskih potrebah in položaju mladih. Za to so potrebne 
stalne raziskave in razvoj znanja ter stalni stiki z mladimi in mladinskimi 
organizacijami (s krepitvijo akademskih - predvsem socioloških - raziskav in 
pobud na tem področju). Zbiranje podatkov o mladih, razčlenjenih po različnih 
vidikih, je zlasti pomembno za boljše razumevanje potreb nekaterih skupin 
mladih, zlasti tistih z manj priložnostmi. Politične odločitve, ki temeljijo na 
rezultatih raziskav, je treba sprejemati ob podpori Youth Wiki in mladinskih 
raziskovalnih mrež, v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, kot so Svet 
Evrope, OECD in drugi organi, vključno z mladinskimi organizacijami. 
 

2. Učenje drug od drugega in razširjanje rezultatov: Države članice, Evropska 

komisija in zainteresirane strani bi se morale učiti druga od druge in to uporabiti 
kot orodje za spodbujanje mladinske politike na osrednjih in medsektorskih 
področjih (s spodbujanjem mednarodne izmenjave znanja in izkušenj). V skladu 
s krovnimi prednostnimi nalogami strategije EU za mlade in v okviru triletnih 
delovnih načrtov bodo strokovne skupine še naprej razvijale smernice politike 
in praktična orodja ter izmenjevale najboljše prakse; ta strategija bo zagotovila 
nova orodja za medsebojno učenje, kot so medsebojni pregledi, partnerski 
nasveti, forumi na visoki ravni, analize in študije. To orodje bo temeljilo na  
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obstoječih mrežah in bolj sistematično pristopilo k zagotavljanju 
visokokakovostnih informacij, obveščanju in razširjanju informacij za mlade. 
 

3. Participativno upravljanje: Da bi priznali, da so mladi strokovnjaki za svoja 

življenja, je treba zagotoviti, da bodo mladi in organizacije, ki jih zastopajo, 
vključeni v različne faze izvajanja strategije EU za mlade. S sodelovanjem 
postanejo mladi in njihovi problemi bolj prepoznavni, hkrati pa se mladi bolje 
zavedajo oblikovalcev mladinske politike (na primer z ustanovitvijo mladinskega 
parlamenta, ki ima podporo v občini, ali pa jih tehnično vključijo v 
občinski/nacionalni mehanizem odločanja). Cilj participacije je tudi povečati 
legitimnost in sprejemljivost mladinskih politik. Cilj platforme za strategijo EU za 
mlade bo olajšati participativno upravljanje in usklajevanje pri izvajanju 
strategije, zagotoviti dobro podlago za redni socialni dialog, dati deležnikom 
večjo vlogo pri usklajevanju izvajanja strategije ter zagotoviti priložnosti za 
dejavnosti in aktivnosti. izmenjava informacij o rezultatih. Komisija naj organizira 
ciljno usmerjena srečanja, na katerih bodo po potrebi sodelovali predstavniki 
institucij EU, držav članic, nacionalnih agencij Erasmus+ in evropske 
solidarnostne enote ter mladinskih organizacij, pa tudi druge zainteresirane 
strani ter lokalni in regionalni organi.  
 

4. Mobilizacija programov in sredstev EU: Države članice in nevladne 
organizacije mobilizirajo programe in sklade EU, kot so Erasmus+, Evropski 
solidarnostni odbor, Evropski strukturni in investicijski skladi, Obzorje 2020, 
vključno z ukrepi Marie Skłodowske Curie, Ustvarjalna Evropa, ter spodbujajo 
učinkovito uporabo naslednikov programov. Države članice, nacionalne 
agencije in zainteresirane strani na področju mladine bodo pozvane, naj skupaj 
preučijo sinergije med viri financiranja na ravni EU, nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, da bi pripravili in izvedli najsodobnejše projekte za podporo 
mladinskim pobudam. 
 

5. Finančne spodbude za delodajalce: Za izboljšanje zaposlitvenega položaja 
mladih je treba razmisliti o uvedbi davčnih spodbud in finančnih podpornih shem 
na ravni države, s katerimi bi se podjetja zanimala za zaposlovanje mladih 
diplomantov, kar bi nadomestilo slabše delovne spretnosti in izkušnje svežih 
diplomantov. (na primer davčne olajšave ali ugodnosti, ki temeljijo na 
zaposlovanju mladih). 
 

6. Krepitev državljanske vzgoje v šolah: Da bi razvili močnejšo državljansko 

zavest, je treba v sistemih javnega izobraževanja dati večji poudarek razvoju 
državljanske zavesti v mladosti in ozaveščanju, ki je potrebno za zavestno 
družbeno udeležbo (predvsem v obliki bolj ciljno usmerjenega pouka 
"državljanske kulture"). Poleg izobraževalcev je treba v šole dejavneje vključiti 
tudi neodvisne nevladne organizacije, ki se zavzemajo za demokratične 
vrednote. 
 

7. Večji poudarek na usposabljanju učiteljev: Za razvoj državljanske vzgoje v 
šolah je nujno potrebno bolj zavestno usposabljanje učiteljev. Zato si morajo 
države članice v okviru nacionalnih pristojnosti prizadevati, da bi v sistemih 
usposabljanja učiteljev povečale dostop učiteljev do metodološkega znanja o  
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neformalnem poučevanju in teoretičnega znanja, potrebnega za poučevanje 
demokratične drže. 
 

8. Boj proti manipulaciji in spletnemu nasilju: Zmanjšanje razširjenosti 

manipulacije in spletnega nasilja v družbenih medijih je mogoče obravnavati kot 
prednostno nalogo v skladu z vrednotami in interesi nacionalne in mladinske 
politike (predvsem zaradi učinkovitejšega ukrepanja sodstva in organov 
kazenskega pregona). Države članice bi si morale v okviru nacionalnih 
pristojnosti prizadevati za čim bolj učinkovite pravne in varnostne ukrepe proti 
sovražnemu govoru ter za delovanje služb za pomoč mladim, ki so žrtve 
spletnega nasilja, pri čemer bi morali sodelovati akterji civilne družbe. 
 

9. Komuniciranje o strategiji EU za mlade: O namenu in vsebini strategije EU 
za mlade je treba obveščati na celovit in mladinski način, pri čemer je treba 
upoštevati različne zainteresirane strani, ki sodelujejo pri odločanju o mladih (na 
primer v obliki mladinskih dni, kampanj za predstavitev brez povezave, dni EU, 
festivalov itd. ). Strategija EU za mlade in evropski cilji na področju mladine so 
lahko usmeritev za tiste, ki so tesno vključeni v oblikovanje mladinske politike, 
pa tudi za tiste zunaj tega področja, da pošljejo nova in pozitivna sporočila o 
mladinski politiki EU in evropskem mladinskem delu. 
 

10. Uporaba načrtovalnika za prihodnje nacionalne dejavnosti: Uporaba 

spletne platforme Načrtovalec prihodnjih nacionalnih dejavnosti je namenjena 
temu, da lahko države članice prostovoljno delijo svoje prednostne naloge v 
skladu s strategijo EU za mlade. Njen namen je povečati preglednost izvajanja 
mladinskih politik na regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU. Pričakuje se, 
da bo to pripomoglo k opredelitvi pravih partnerjev za medsebojno učenje na 
podlagi posebnih potreb vsake države članice. Da bi se izognili dodatnim 
upravnim obremenitvam, bi moral načrtovalec prihodnjih nacionalnih dejavnosti 
graditi na obstoječih nacionalnih okvirih mladinske politike / nacionalnih 
mladinskih strategijah. 
 

11. Dialog EU o mladih: Na podlagi prejšnjih rezultatov bi bilo treba v EU 
vzpostaviti nov nacionalni dialog mladih (v obliki vsakoletnih odprtih razprav 
med oblikovalci politik in mladimi, ki bi jih na primer organizirali mladinski centri) 
s potrebnimi orodji, ki bi omogočila več odločevalcem in mladim, da sodelujejo 
v procesih odločanja ter povečajo svojo udeležbo in politično participacijo v 
družbenih zadevah na splošno. Poleg tega bi bilo treba spodbujati rednejše 
izmenjave mnenj med nacionalnimi delovnimi skupinami dialoga EU o mladih in 
Evropsko komisijo. 
 

12. Mladinski koordinator EU: Imenovanje koordinatorja EU za mlade v Evropski 
komisiji leta 2021, ki bo okrepil medsektorsko sodelovanje ter povečal 
ozaveščenost in razumevanje mladinskih vprašanj, je velik korak naprej pri 
dejanskem političnem ukrepanju. Posledično bodo države članice in nevladne 
organizacije tesno sodelovale s koordinatorjem, da bi zagotovile skladnost pri 
komuniciranju z mladimi ter bolje začele izvajati nove programe in spodbude, 
usmerjene v opolnomočenje in vključevanje mladih. 
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13. Informacije in podpora za mlade: Za boljše vključevanje mlajših generacij v 

družbeno in politično življenje je treba mladim zagotoviti kakovostne informacije 
o storitvah, priložnostih za mladinsko delo, pobudah in prostovoljnih programih. 
Evropski mladinski portal ali Načrtovalec prihodnjih nacionalnih dejavnosti lahko 
kot taka veljata za koristna zgleda, ki naj bi ju države članice in nacionalne 
mladinske agencije uporabile za učinkovito vzdrževanje pretoka informacij za 
mlade. V okviru tega sodelovanja lahko mladinski delavci in mentorji sodelujejo 
kot spodbujevalci, zato morajo ustvarjalci politik na lokalni ali državni ravni 
njihovo delo in aktivno sodelovanje zelo ceniti in podpirati.  
 

14. Vzpostavite "mladinska središča" na občinski/lokalni ravni: Na podlagi 
projektnih izkušenj mladi potrebujejo brezplačen notranji ustvarjalni prostor, kjer 
bi se lahko družili in soustvarjali projekte, igrali igre, gledali filme in pripravljali 
socialne pobude (primer: Kulturni inkubator). Zato imajo v tem pogledu 
evropske občine pomembno odgovornost pri zagotavljanju takšnih družbenih 
"varnih krajev", da bi spodbujale družbeni aktivizem mlajših državljanov. Poleg 
tega lahko mladinska vozlišča delujejo kot mesta srečevanja med lokalno 
mladino in drugimi civilnimi organizacijami, zato lahko ta vozlišča zagotovijo tudi 
ustrezno neformalno učno in kulturno okolje za delavnice za krepitev socialnih 
kompetenc mlajših generacij in njihove lokalne identitete.  
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5. Sklepi 
 

Na splošno je pomembno, da ima ciljna skupina politike možnost odločanja o zadevah, 
ki jo zadevajo. Mladi morajo imeti pravico, sredstva, podporo, priložnost in partnerja, 
da sodelujejo pri mladinski politiki in z njo povezanih ukrepih odločanja: da svetujejo 
ali soodločajo o njenem oblikovanju, da zagotavljajo storitve, spremljajo in 
ocenjujejo učinek politik in da niso samo prejemniki storitev. Ko mladi sodelujejo, 

imajo občutek, da sami sprejemajo odločitve, večje storitve pa lažje uresničujejo 
njihove zamisli ali pravice. Možnosti za uspeh takšnih politik so tako velike. 

Strategija EU za mlade (2019-2027) se osredotoča na tri področja: vključevanje, 
medsebojno povezovanje in opolnomočenje. Strategija spodbuja udeležbo mladih 

v demokratičnem življenju (vključenost); spodbuja prostovoljstvo, učno mobilnost, 
solidarnost in medkulturno učenje (povezovanje) ter podpira odgovornost mladih s 
priznavanjem kakovosti, inovativnosti in mladinskega dela (opolnomočenje). Cilj 
strategije je doseči vse mlade in v programe EU vključiti tiste z manj priložnostmi. 
Strategija upošteva rezultate dialoga z mladimi, na podlagi katerega je bilo oblikovanih 
11 evropskih mladinskih ciljev. 

Te cilje je mogoče doseči s posebnimi mladinskimi programi, kot sta Erasmus + in 
Evropski solidarnostni odbor. Strategija temelji tudi na učinkovitem, usklajenem in 
skupnem izvajanju v vseh sektorjih, in sicer z mobilizacijo več programov in virov 
financiranja EU ter s spodbujanjem medsektorskega sodelovanja na vseh ravneh. 
Poleg tega strategija EU za mlade vključuje dejavnosti vzajemnega učenja in skupne 
ukrepe med državami članicami, izmenjavo informacij na nacionalni ravni, dialog EU z 
mladimi in druge oblike sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, platformo strategije 
EU za mlade ter orodja, ki temeljijo na dokazih. V tem pogledu imajo države članice in 
nacionalni organi pomembno vlogo in pomemben vpliv pri oblikovanju in izboljševanju 
ukrepov mladinske politike, pri čemer se osredotočajo na vključevanje, medsebojno 
povezovanje in opolnomočenje. V ta namen so pričujoči nabor političnih orodij in 
njegova priporočila koristna tehnična navodila za nosilce odločanja in zainteresirane 
strani v politiki, da bi bolje razlagali obstoječe razmere in učinkovito oblikovali svoje 
ukrepe za spodbujanje mladinskega aktivizma.  
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