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Prepogosto prepričujemo prepričane. Premalokrat pa
se pogovarjamo s tistimi, ki imajo drugačno mnenje,
poglede in prepričanja kot mi sami. Absolutno to velja
tudi za pogovor(e) o moji, tvoji Evropski uniji. Zato tokrat ne bom našteval dejstev in zapisoval, kar prepričani že vemo, saj to in za to živimo. Bom pa napisal
prošnjo vsem in vsakemu posebej, ki to bere.
Prosim, vzemi si nekaj minut časa, nagovori starejšega sorodnika ali prijatelja, znanca, celo sosedo ali
sokrajana v parku, ko sprehajaš svojega psa. In jo ali
ga povprašaj, kaj zanjo oziroma zanj pomeni Evropska
unija. Kaj si misli in da, tudi čuti o njej. Potem pa uporabi vse informacije, kar sta ti jih tudi evropska programa
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna
enota ponudila na dlani roke in ne, ne prepričuj je ali
ga, le prikaži mu oziroma ji tudi vse dragocene stvari,
ki nam jih dan za dnem naša Evropska unija daje. Ni
jih malo in, da, jemljemo jih preveč za samoumevne. A
temu še zdaleč ni tako.
Srečno!
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JE MOGOČE,
DA ZADNJIČ VOLIMO
EVROPSKE POSLANCE IN
POSLANKE?

vropska unija, njena realnost in način njenega
razvoja v prihodnosti
so kar pogoste teme
v Mladju. Nenazadnje
so bili evropski programi na področju
mladine, začenši s prvim v letu 1988 z
imenom Mladi za Evropo, vedno razumljeni – včasih bolj, včasih manj – kot instrument, ki naj podpira tudi evropsko
integracijo. Tudi s tem, da je postavljal
pričakovanje do vsakega podprtega
projekta, še posebej pa mladinskih
izmenjav, da bo v svoje vsebine vključeval tudi evropsko identiteto, kasneje
evropsko državljanstvo. Skratka, da bo
krepil aktiven odnos do evropske integracije med mladimi.

E

O tem, da bi tudi v okviru programa skozi
podprte mladinske izmenjave, skozi prostovoljske projekte, skozi to ali drugo
aktivnost, ki jo finančno podpre program,
postavljali Evropo na dnevni red med
mladimi, je bilo v Mladju že veliko zapisanega.
Leta 2015 smo s prispevkom pod naslovom Državljanstvo države, ki je (še)
ni »opazili«, da novi program Erasmus+
bistveno manj izpostavlja evropsko državljanstvo, kot smo bili tega vajeni v
poprejšnjih, samostojnih programih na
področju mladine.
Potem je v prispevku Evropa, quo vadis
iz leta 2017 odzvanjal rezultat britanskega referenduma. V slednjem smo
močno izpostavljali Bratislavsko de-

Obe točki sta pomembni, obe sta prispevali svoje k današnji realnosti nasprotij
znotraj Evropske unije, med državami
članicami in tudi k takšnemu ali drugačnemu odnosu ljudi v različnih državah
do sedanje EU.
A prepričanje, da bi morali v preteklih izzivih le drugače odgovarjati in vse bi bilo
v redu, ne drži najbolj. Vsaj ne iz mojega
zornega kota. Razkorak med običajnimi
ljudmi in tistim, kar je za te ljudi predstavlja EU, na eni strani ter takšnimi ali
drugačnimi elitami, ki govorijo, še bolj
pa odločajo v imenu držav članic, je bil
velik že poprej.

klaracijo iz septembra 2016, ki naj bi predstavljala začetek
poglobljene refleksije in razprav, ki naj bi vodile k odločitvam o
prihodnosti EU. Predvsem pa je deklaracija izražala odločenost
voditeljev preostale sedemindvajseterice, da so potrebne korenite spremembe, in njihovo pripravljenost za krepitev temeljev,
na katerih počiva sedanja evropska integracija v okviru EU.
Nobenega dvoma ni, da je bila Bratislavska deklaracija sprejeta
v okoliščinah šoka, ki ga je povzročila odločitev Velike Britanije
na referendumu o izstopu iz EU. A smo Bratislavsko deklaracijo – njeno namero po postavljanju kart na mizo – povezali
tudi s takrat ravno objavljeno belo knjigo Evropske komisije s
tistimi petimi in še kakšnim scenarijem možnega razvoja. Ta
naj bi predstavljala izhodišče za razpravo, ki smo jo pospremili
tudi z željo, da se mladi čim bolj dejavno vključijo v debate in
tudi sami organizirajo akcije v zvezi z uveljavljanjem svojega
pogleda na evropsko integracijo.
Seveda ne razpravo zaradi razprave, pač pa zato, da se tudi v
zgradbi in delovanju Evropske unije kaj spremeni. Ker tisto, kar
je, se lahko še nekaj časa vzdržuje, a bo imelo kot posledico
čedalje več nezadovoljnih.
KDAJ SE JE SPLOH ZAČELO?
Del današnjega iskanja odgovorov na izzive razvoja in prihodnosti integracije je iskanje točk, ob katerih naj bi se zgodil
padec podpore evropski integraciji med prebivalstvom v sedanjih članicah EU. Kdaj in zakaj se je zgodila točka, prelomnica,
pred katero naj bi vseeno raslo število ljudi s pozitivnim odnosom do evropske integracije, a jaz bi raje rekel število ljudi,
ki so tudi v okviru evropske integracije videli boljše pogoje za
svoj lastno dobrobit kot v zapiranju v meje posamezne države
članice.
Iskanje takšnega odgovora seveda ni odveč, morda je celo
nujno. Pač z namenom postaviti diagnozo in ko to imamo, vemo
kako stanje zdraviti. Vsaj poskušati zdraviti. V odgovorih potem
nekateri sežejo v leto 2015, kjer naj bi »Evropa« obstala ali padla
ob imigrantskem valu po balkanski poti. In potem o razkoraku
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kot deset let kasneje, ob poskusu sprejetja takratne »evropske ustave« leta 2005,
se na referendumu proti temu nadaljnjemu koraku v gradnji evropske integracije
izreče skoraj 55 % Francozov ob skoraj 70 % volilni udeležbi. Zavrnejo jo tudi na
Nizozemskem, referendumska odločitev pa jo je podprla v Španiji in v Luksemburgu. Referendumsko odločanje o potrditvi evropske ustave je bilo predvideno
še nekaterih drugih državah članicah (Češka, Danska, Irska, Poljska, Portugalska
in Velika Britanija), a so bili odpovedani, ker po zavrnitvi v dveh državah članicah
res ne bi imeli več smisla. V Sloveniji referendum ni bil predviden, odločitev o
potrditvi predloga evropske ustave naj bi opravil zgolj Državni zbor. Pač še ena
mednarodna pogodba.
Tudi zaradi teh francoskih primerov iz leta 1992 in potem leta 2005 težko vse pripišemo kakšnemu nedavnemu razvoju. Je pa to »nedavno«, pa naj bo ekonomska
kriza, migrantska kriza ali kaj drugega, dodalo svoje, še več, okrepilo marsikateri
strah, predvsem pa povzročilo izgubo zaupanja v to ali ono avtoriteto, tudi avtoriteto
političnih elit v obliki tradicionalnih strank.

Recimo ob sprejemanju Maastrichtske
pogodbe leta 1992. Maastrichtska pogodba velja za do takrat največji korak v
poglabljanju integracije v okviru sedanje
EU, ki je »ekonomskemu stebru« dodala
še steber prava in pravosodja,
predvsem pa steber skupne
zunanje in varnostne politike.
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Od takrat naprej govorimo o
ekonomski in politični uniji,
Maastrichtska pogodba pa
je tudi uveljavila evropsko
državljanstvo.
V Franciji, eni izmed treh držav poleg
Danske in Irske, v katerih je bila podpisana Maastrichtska pogodba dana v
preizkus državljanom na referendumu,
so jo potrdili s »petite oui«, za sprejem je
glasovalo 51 % ob skoraj 70 % udeležbi
volilnega telesa. Jacques Delors, takratni
predsednik Evropske komisije, politični
sopotnik francoskega predsednika Mitterranda, je referendumski rezultat v
Franciji pokomentiral z mislijo, da »se je
Evropa začela kot projekt elit, v katerem
se je verjelo, da je vse, kar je potrebno,
zgolj prepričati odločevalce«. Ter da je
»konec tega obdobja neškodljivega
despotizma«.
To je bilo leta 1992, a Delorsove besede
bi danes zlahka ponovil kdo drug. In
ta primer iz leta 1992, ko so Francozi
s svojim »petite oui« potrdili, Danci pa
zavrnili Maastrichtsko pogodbo, nekako
ruši danes precej razširjeno iluzijo, da
je bilo »njega dni« vse drugače, da je
bilo med vsakdanjimi ljudmi občutno več
navdušenja za evropsko integracijo. Več
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med zahodno in vzhodno Evropo. Drugi
sežejo dlje nazaj, v finančno krizo v letu
2008 in po njem, in ob tem govorijo o
razkoraku med južno in severno Evropo.

Jacques Delors je
referendumski
rezultat v Franciji
pokomentiral
z mislijo, da »se je
Evropa začela kot
projekt elit, v katerem
se je verjelo, da
je vse, kar je
potrebno, zgolj
prepričati
odločevalce«. Ter da
je »konec tega
obdobja
neškodljivega
despotizma«.

RAZPRAVA O PRIHODNOSTI EU
Sedaj se dogaja razprava o prihodnosti EU, ki naj (so)oblikuje takšne ali drugačne
spremembe sedanje evropske integracije v okviru EU, jo naredi bolj »po meri ljudi«,
predvsem pa zagotovi vse tisto, da bo Evropa sposobna odgovorov na izzive sedanjega sveta – tudi zato, da bo lahko svojim prebivalcem zagotavljala blaginjo.
Razprava naj bi se začela z objavo bele knjige o prihodnosti EU, dokumenta
Evropske komisije iz maja 2017, v katerem je predstavljenih pet »alternativnih«
predlogov razvoja, ne samo tistih v duhu vedno bolj povezane Evrope, pač pa tudi
tistih, ki pravijo, da je potrebno stopiti korak ali več nazaj in postaviti integracijo v
zgolj okvir trga.
V nadaljevanju je predsednik Komisije Juncker v svojem nagovoru Evropskemu
parlamentu o stanju v EU septembra 2017 predstavil svoj pogled na razvoj EU,
novembra 2017 pa so predsedniki vlad in držav članic EU na neformalnem srečanju
v Göteborgu tudi dodajali svoje. To debato med voditelji držav EU velja še posebej
izpostaviti, saj je zadevala vlogo izobraževanja in kulture v razvoju sedanje integracije v okviru EU ter seveda programa Erasmus+. V razpravi se je izpostavljalo
možnosti za večjo mobilnost in izmenjave mladih Evropejcev, oblikovanje mreže
evropskih univerz, vzajemno priznavanje srednješolskih spričeval in program
Erasmus za mlade umetnike.
A ta razprava v Göteborgu je bila bolj na stranskem tiru. Takratno srečanje je
zaznamoval predvsem socialni vrh za pravična delovna mesta in rast, na katerem
so Evropski parlament, Svet in Komisija razglasili evropski steber socialnih pravic

V tistem Junckerjevem nagovoru Evropskemu parlamentu
pa je bil predstavljen tudi načrt razprav, ki naj bi pripravljale
in vodile k odločitvam na srečanju predsednikov vlad in
držav članic EU, sklicanem za 9. maja 2019 v romunskem
mestu Sibiu. Del načrta so bili tudi nagovori predsednikov
vlad in držav članic poslancem v Evropskem parlamentu,
kjer bi – urbi et orbi z govornice v Evropskem parlamentu
– predstavili vizije posameznih prestolnic držav članic EU.
Napovedano srečanje predsednikov vlad in držav za 9.
maj 2019 še vedno velja. Priprave so v teku, trenutno poteka akreditacija novinarjev, ki naj bi srečanje spremljali. A
imam vse razloge za prepričanje, da kakšnih dramatičnih
odločitev tam res ne gre pričakovati.
Tukaj se skriva prekletstvo Brexita, neverjetne količine
energije, ki jo je pobral, predvsem pa tako dolgo želene
»enotnosti«, ki jo je ustvaril. Voditelji, pa naj gre za vrhove
evropskih institucij ali vrhove odločevalcev v državah članicah, so sedaj v zavetju enotnosti sedemindvajseterice
nasproti Londonu v tem procesu ločevanja. Vendar notranja
razhajanja niso nič manjša, le da so izginila iz vidnega polja
v tem blišču zavetja enotnosti ob ločitvenih vprašanjih. Ta
enotnost je pomembna, a na daljši rok bo pomembna le, če
je dala dovolj osnov, da bo trajala tudi naprej, pri lomljenju
kakih drugih orehov, ki jih je potrebno streti v tej zgodbi o
načinu razvoja EU.
Pri tem – vsaj kar se mene tiče – ne gre preveč upov polagati niti v kak »francosko-nemški tandem« ali lokomotivo, ki
naj bi vlekla vse ostale v povezavi. Res je, da je povezava
med Parizom in Bonnom svoj čas imela to vlogo, a nisem
prepričan, da jo lahko ima danes. Prvič že zato, ker se Pariz
in Berlin razhajata v viziji možnega v prihodnosti. A gre
še za nekaj drugega. Namreč gmota Francije in Nemčije
je bila v času dvanajsterice res dovolj močna za takšno
vlogo, a sedaj v obsegu sedemindvajseterice o tem nisem

prepričan. Na drugi strani pa tisto, česar Pariz in Berlin ne
bosta vzela za svoje, tudi nima ravno svetle prihodnosti.
Ko govorimo o več ali manj Evrope, pa se fokus zelo hitro
zoži na vprašanje več ali manj pristojnosti evropskim institucijam, manj pa na vsebino, torej tisto, kar naj bo del
skupnih politik, ker je tako bolj smiselno, učinkovito, in tisto,
kar je morda nepotrebno v katerikoli skupni politiki. Iz česar
bi bilo potem tudi jasno, kakšno vlogo naj ima ta ali ona
evropska institucija – seveda če želimo, da bo »upravljala«
nekaj skupnega tako, da bo kolikor toliko učinkovito. Recimo pri srečevanju s posledicami klimatskih sprememb,
ki jih občutimo.

Zato so zanimive tudi razprave o drugačnih pristopih v novem programu,
recimo pri mladinskih izmenjavah, kjer
naj bi bilo potrebno namesto osredotočenosti na samo aktivnost (izmenjave)
stvari peljati drugače, z mnogo več poudarka na pripravah pred odhodom in
potem na tistem, kar lahko sledi po sami
aktivnosti mladinske izmenjave.

In ko tako govorimo o razpravah med Parizom in Berlinom, a
tudi med Ljubljano in Talinom, moramo zopet ugotoviti, da so
te ujete v razpravo med »elitami« v prestolnicah. Kaj pa dialog
med takšno ali drugačno »elito« v prestolnicah in med običajnimi ljudmi. Kjer se zopet velja spomniti Delorsovih besed, da
zagotovo ne bo dovolj zgolj prepričati odločevalce, recimo
sedanjih vlad in parlamentov držav članic.
TOKRATNE EVROPSKE VOLITVE
Prihajajoče evropske volitve sedaj dobivajo dramatične podtone, tudi kot zadnje volitve za kakršnokoli priložnost Evropi.
Od tu tudi provokativni naslov prispevka, nad katerim bo
marsikdo dvignil obrvi. A se je potrebno zamisliti nad nečim
drugim, namreč da bi malokdo v Veliki Britaniji ob zadnjih
evropskih volitvah leta 2014 verjel v možnost, da
se zadnjič podajajo na evropske volitve.
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Evropska unija je – kljub marsikateri institucionalni rešitvi – še vedno zveza suverenih držav.
Temelji na mednarodnih pogodbah, ki so jih sklenile. Sedanje dogajanje okoli ločevanja Velike
Britanije v veliki meri kaže na to. Je proces med Londonom
na eni strani in na drugi strani prestolnicami preostale sedemindvajseterice. Zagotovo pa bodo prihajajoče evropske
volitve predstavljale zelo dober pokazatelj utripa in razpoloženja volivcev po vseh državah članicah do EU. Že sama
volilna udeležba bo zgovorna, kaj šele volilni rezultati.
O volilnih rezultatih ne bom pisal, nekatere elemente tega
rezultata seveda lahko kar pričakujem, med njimi tudi porast zastopanosti političnih sil, ki bi raje videle manj kot več
Evrope. Drznil bi si napovedati tudi, da bo sozvočje med
politično sestavo Evropskega parlamenta in vladajočimi strankami po državah članicah ter posledično v Evropskem svetu
in Svetu EU imelo mnogo več šumov kot sedaj. Od tukaj
tudi izhajajo napovedi o pomembnosti prihajajočih volitev.
A meni je pomembna tudi volilna udeležba, kajti tudi ta bo
povedala marsikaj o tem, kakšna bo prihodnost sedanje EU.
Volilna udeležba na volitvah v Evropski parlament namreč
pada praktično vse od prvih neposrednih volitev v Evropski
parlament leta 1979, ko je znašala danes neverjetnih skoraj
82 %. Leta 1994 se je še držala nad polovico volilnega telesa
(56,67 %) in potem se je nadaljevalo padanje. Leta 2009
in 2014 se jih je udeležil bolj ali manj enak delež volivcev,
43 % in 42,5 %. Tu se po svoje srečujemo s paradoksom,
bolj ko se pristojnosti Evropskega parlamenta povečujejo z
vsako novo pogodbo o EU, manj volivcev se čuti poklicane,
da bi sodelovali pri izbiri njegovih članov.

Bistveno višja volilna udeležba ob tokratnih volitvah bi zame pomenila, da
evropska integracija, v tej ali oni obliki,
še vedno pritegne dovolj
ljudi, ki si – pa čeprav le z
glasovanjem na volitvah –
želijo sodelovati v njenem
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oblikovanju, imeti besedo pri
njenem razvoju, pa naj gre v
katerokoli smer.
JUTRIŠNJI PROGRAMI NA
PODROČJU MLADINE
Nazaj na začetek, ko smo omenjali program Mladi za Evropo ter enega izmed
močnih temeljev nekdanjih samostojnih
programov na področju mladine, ki je bil
izražen tudi v imenu programa. Mimogrede, vzpostavitev programa Mladi za
Evropo je predlagala ravno Evropska
komisija pod vodstvom Delorsa. In to v
drugi polovici osemdesetih, na poti do
Maastrichtske pogodbe in ne le kot odziv
na rezultat kakega referenduma.
Tu se preteklost srečuje s prihodnostjo,
kajti sedanjemu programu Erasmus+ bo
po letu 2020 sledil nov program, prav
tako z ločenim mladinskim poglavjem.
V predlogu novega programa, ki ga je
Evropska komisija objavila novembra
2018, pa so podrobnosti, ki na dnevni
red krepkeje postavljajo nekatere
pojme, ki so se – vsaj z vidika nekdanjih
samostojnih programov za mladino –
umikali v ozadje v združenem programu
Erasmus+. Eden izmed njih je krepitev
evropske identitete.

Za eno od izhodišč novega programa
je namreč postavljeno tudi sporočilo
Evropske komisije o krepitvi evropske
identitete s pomočjo izobraževanja in kulture iz novembra 2017, tudi kot prispevek
k debati na srečanju predsednikov vlad
in držav članic EU v Göteborgu. V njem je
jasno zapisano, da je krepitev evropske
identitete in spodbujanje aktivne udeležbe
posameznikov v demokratičnih procesih
bistvenega pomena za prihodnost Evrope
in naših demokratičnih družb. Seveda
evropske identitete, ki pomeni tudi zavezanost k temeljnim vrednotam, katerih
spoštovanje in uveljavljanje naj bodo
podstat evropske integracije.
V tem dokumentu se možnost študija,
učenja, usposabljanja in dela ali sodelovanja v mladinskih in športnih aktivnostih v tujini opredeljuje kot prispevek h
krepitvi evropske identitete v vsej njeni
raznolikosti in občutka pripadnosti kulturni skupnosti ter spodbujanju aktivnega državljanstva med ljudmi vseh
starosti. A dokument istočasno poudarja tudi, da bi se morali udeleženci
v aktivnostih mobilnosti angažirati v
svojih lokalnih skupnostih in v lokalnih
skupnostih države gostiteljice ter deliti
svoje izkušnje.
Z drugimi besedami, mobilnost, premik
in potem takšno ali drugačno bivanje
izza meje sicer daje veliko, še posebno
posamezniku. Kaj pa skupnosti, tako
tiste, iz katere izhaja, kot tiste, kjer se
dogaja njegova mobilnost?

Pri tem ne gre spregledati še enega dejstva. Mladinske izmenjave dobivajo večji
pomen v mladinskem poglavju prihodnjega programa. Ne samo zato, ker dajejo največje število udeležencev, pač pa
tudi, ker bo po selitvi prostovoljskih aktivnosti v program Evropske solidarnostne
enote postala ključna učna mobilnost, ki
bo morala tudi opazneje izkazovati učne
učinke, dosežene skozi sodelovanje v
projektu mladinske izmenjave. V njej je
sama izmenjava, tisto fizično bivanje in
delovanje sodelujočih skupin, zgolj del
procesa. Pri tem bo, upajmo, težnja, da
bodo mladi preko sodelovanja v takšnem
projektu imeli tudi priložnost razvijati svoj
odnos do Evrope v dialogu s svojimi vrstniki iz drugih držav.
A novi program prinaša še kaj drugega,
med drugim tudi aktivnosti udejstvovanja mladih, kot je uradni prevod izraza
»youth participation activities«, s katerim
bo program ponudil orodje, da se mladi
s podporo programa v teh aktivnostih
zavzamejo in uveljavljajo svoj pogled
na svet, svoj prispevek k spremembam.
Pri tem bo veliko priložnosti tako za uveljavljanje vrednot, na katerih naj temelji
evropska integracija, kot seveda vsega
v zvezi z Evropo.
Vendar je do novega programa še nekaj
poti, njegovo dokončno sprejetje bo potekalo v času nove sestave Evropskega parlamenta, nove sestave Evropske komisije,
pa tudi sestava Evropskega sveta in Sveta
EU se lahko s kakšnimi novimi volitvami v
državah članicah spremeni. Saj ne, da bi
še tako spremenjena sestava tisto, kar je
sedaj na mizi, bistveno postavila na glavo,
a reči, da bo vse, kar je sedaj na mizi, tudi
ostalo na mizi, tudi ne gre zlahka.
Tudi zato prihajajoče evropske volitve
zaslužijo pozornost mladih, predvsem pa
so tudi priložnost, da se ob vseh predvolilnih izjavah tudi sami soočijo z Evropo
in svojim odnosom do sprememb. In da
s svojim prihodom na volišče 26. maja
2019 tudi vsak za sebe sooblikujejo
sporočilo evropskih državljanov Evropi.

• aktualno •
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s ciljem, da se s pomočjo sklopa 20 ključnih načel okrepi
socialni pravni red in (evropskim) državljanom zagotovi
učinkovitejše uveljavljanje pravic. Tudi kot odgovor na vse
glasnejše prepričanje, da bo EU tudi socialna unija ali pa
je ne bo.

foto: Matej Pušnik/STA

Ali programi EU na področju
mladine vplivajo na razvoj
in podporo mladinskega
dela v Sloveniji?

a zastavljeno naslovno vprašanje lahko
kaj hitro in kratko enoznačno odgovorimo
z »da«, a se hkrati vsi, ki to beremo, zavedamo, da je za tem kratkim odgovorom kopica dejstev, ki ga potrjuje. Ko govorimo o
članstvu Slovenije v Evropski uniji in njenem vplivu oziroma učinku na delovanje države oziroma na njene politike, praktično soglasno brez nasprotovanj vsi odgovorimo pritrdilno, in kot rečeno, nič drugače ni na področju
mladih oziroma mladinskega dela.

N

Razvoj mladinskega dela v Sloveniji je, če si to želimo
ali ne, nepretrgoma povezan s programi Evropske unije.
Slednji vplivajo na razvoj mladinskega dela v Sloveniji
tako po finančni kot tudi po vsebinski plati. A hkrati sta
ti dve plati medsebojno povezani. Poleg omenjenih
dveh plati pa je pomembna tudi dimenzija pripadnosti
večji skupnosti na področju mladinskega dela, v katero smo vključeni tako oblikovalci politik kot tudi raziskovalci, praktiki in akterji mladinskega sektorja. Skupnost, v kateri smo prepoznani kot pomemben člen, ki
ne samo, da se uči od ostalih, ampak lahko svoje prakse deli tudi z drugimi, nas navdaja z optimizmom in
zagonom, ki nam na nematerialni ravni odpira prostor
za nadaljnji razvoj mladinskega dela in hkrati nudi finančno podporo za izvajanje projektov in programov
mladinskega dela.
In ravno pri razvoju mladinskega dela se v zadnjih letih veliko naslanjamo na programe, projekte in dokumente, ki
nastajajo na evropski ravni. V veliki meri ravno zaradi zgoraj že omenjenega vira financiranja, ki številnim organizacijam v Sloveniji predstavlja pomemben del za izvajanje
njihovih projektov, saj so sredstva na lokalni in nacionalni
ravni omejena in tako vsi iščemo priložnosti v sredstvih
EU. Po drugi strani pa tudi zaradi pripadnosti skupnosti, v
katero smo s članstvom v EU vključeni.
Skupnost, v kateri sklepamo partnerstva in se medsebojno
dopolnjujemo, učimo, ustvarjamo, in kar je prav tako po-

membno, se med sabo primerjamo. Slednjega
ne počnemo z vidika tekmovalnosti, ampak pred8
vsem iz želje po izboljšanju kakovosti mladinskega dela v Sloveniji in posledično ustvarjanju
boljšega okolja za mlade. Okolja, v katerem se
bodo počutili vključene in bodo lahko v njem razvijali svoje
ideje in potenciale. A ob vsem navedenem ohranjamo slovensko specifičnost in identiteto.
Kot enega izmed najbolj prepoznavnih programov, ki vpliva
na razvoj mladinskega dela, je smiselno izpostaviti program
Mladi v akciji, ki je skozi leta sicer spreminjal svojo pojavno
obliko, vendar v svojem bistvu ostal ves čas mehanizem za

financiranje mladinskih projektov, mladinskega dela, neformalnega izobraževanja,
mobilnosti mladih, spodbujanje participacije mladih itd.
Pri evalvaciji programa Mladi v akciji je
smiselno izhajati iz učinkov, ki jih ta pušča
na mladinsko delo in mladinske organizacije v Sloveniji1:
• Program je imel vidne posledice na
razvoj nacionalnih politik, predvsem

9

1 Povzeto po http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/erasmus_mladi_v_akciji/

•

•

•

•

v kontekstu uveljavitve pristopa horizontalne mladinske politike; prepoznan je kot eden ključnih nosilcev
sprememb in primarni program za
mladino (ne podpora nacionalnim),
ki ima sinergijske učinke z nacionalnim programom za mladino – kot
najbolj udejanjena specifična cilja
programa ključni deležniki vidijo
krepitev mednarodne dimenzije aktivnosti mladih ter krepitev kapacitet
mladinskih delavcev in organizacij
za delo z mladimi.
Med splošnimi cilji najbolj prednjači
spodbujanje mladih za aktivno udeležbo v družbi, najmanj pa zagotavljanje več in enakih priložnosti za
mlade v izobraževanju in na trgu
dela.
Kar se tiče različnih ukrepov in podukrepov, je v ospredju splošno
prepričanje, da so ukrepi ključnega
ukrepa 1, ki so namenjeni posameznikom, učinkoviti in zagotavljajo
robusten obseg vključenih mladih.
Največji učinki so pri Evropski prostovoljski službi.
Splošno prepričanje je, da se novi
program premalo usmerja na lokalno raven in zapostavlja neformalne skupine mladih.
Združitev pod enotno streho E+ ga
je naredila manj udarnega od prej-

šnjega in tudi sicer se integracijo
programa na splošno vidi kot slabo
za sektor, kot vir izgubljanja identitete, kot vdor konceptov, ki ne
sodijo na polje mladine, kot vir prekomerne birokratizacije; po drugi
strani pa je posledica tega tudi nekoliko več priložnosti za krepitev
kompetenc organizacij in simbolna
postavitev mladinskega dela ob bok
formalnemu izobraževanju.
Pred nami je še ogromno neprehojene
poti do cilja, za katerega imamo velikokrat občutek, da se nam odmika ali
je nedosegljiv. Vse to z razlogom, saj si
v želji po izboljšanju našega delovanja
vsi skupaj postavljamo vedno nove in
višje cilje. In prav je tako. Velikokrat pa
nam, in to si moramo s ponosom priznati,
godi, ko smo kot primer dobre prakse
na posameznem področju prepoznani
tudi mi. Majhna Slovenija. Da se lahko
tudi mi pohvalimo, da delamo dobro, da
delamo s srcem in predvsem da delamo
za mlade.
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o • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno • aktualno •

Tin Kampl
v. d. direktorja Urada
Republike Slovenije
za mladino

Živa Mahkota
Eurodesk
Movit

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

KAJ MI EU PONUJA?

Evropska solidarnostna enota združuje mlade v gradnji bolj
vključujoče družbe, podpori ranljivim skupinam ljudi in odzivanju na družbene izzive. Ponuja navdihujoče in močne izkušnje
za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in razvijati, ter zagotavlja
enotno vstopno točko za takšne solidarnostne aktivnosti po
vsej Uniji. V programu lahko sodelujejo vsi mladi v starosti
od 18 do 30 let. V okviru programa se lahko mladi udeležijo
naslednjih aktivnosti:
Projekti prostovoljstva mladim nudijo priložnosti za prostovoljsko delo. Odgovarjati morajo na pomembne potrebe družbe,
prispevati h krepitvi skupnosti in ob tem prostovoljcem omogočati, da pridobivajo uporabne izkušnje, veščine in kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in
profesionalni razvoj, s čimer se izboljšuje njihova zaposljivost.
Mladi se lahko udeležijo individualnih ali skupinskih projektov
prostovoljstva. Svojo pripravljenost za sodelovanje v Evropski
solidarnostni enoti mladi izrazijo z registracijo na portalu Evropske solidarnostne enote.
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Evropa mladim ponuja veliko možnosti
za mednarodno mobilnost, saj se zaveda, da le s konkretnim povezovanjem,
medsebojnim spoznavanjem, razumevanjem in razvojem spretnosti na različnih ravneh lahko resnično živimo
evropske vrednote in povezano skupnost. Še toliko pomembneje pa je, da
mladi poznajo in izkoristijo priložnosti,
spoznavajo različne obraze Evrope in
prispevajo k medsebojni povezanosti.
Resoluciji o strategiji
Evropske unije za mlade
2019–2027, sprejeti 28.
novembra 2018, je zapisano, da so mladi v Evropi
vse bolj povezani. Povezave, odnosi in
izmenjava informacij so ključni elementi
za solidarnost in prihodnji razvoj Evropske unije. To povezanost najbolje spodbujajo različne oblike mobilnosti. Strategija poziva države članice in Evropsko
komisijo, naj vsem mladim in mladinskim

V

delavcem omogočijo dostop do možnosti čezmejne mobilnosti,
vključno s prostovoljstvom v sektorju civilne družbe, ter v ta namen odpravijo ovire in izvedejo podporne ukrepe s posebnim
poudarkom na mladih z manj priložnostmi.
Pomembnost mednarodne mobilnosti za mlade prepoznavajo
tudi tri evropske mreže na področju informiranja – ERYCA, EYCA
in Eurodesk. V priporočilih »Vključite. Informirajte. Okrepite«
poudarjajo, da je mobilnost mladih eden od najučinkovitejših
načinov za krepitev neodvisnosti, odgovornosti, možnosti za
učenje in aktivnega državljanstva mladih. Močno prispeva k
širitvi posameznikovih obzorij, spodbuja ustvarjalnost in razvija
potrebne sposobnosti sodelovanja v večkulturni družbi. Mobilnost za namene izobraževanja (formalnega in priložnostnega),
delo in prostovoljstvo so najustreznejše oblike mobilnosti in
imajo največji vpliv na življenje mladih. Poudarjajo tudi pomen
enakega dostopa do kakovostnih in brezplačnih informacij,
ki je predpogoj, da mladi lahko izkoristijo te priložnosti.
V spodnjem prispevku predstavljamo nekaj glavnih programov
Evropske unije, ki mladim omogočajo mednarodno mobilnost.
Gre za zelo različne oblike mobilnosti: od dolgoročnih učnih
mobilnosti, priložnosti za opravljanje prostovoljstva in solidarnost, kratkoročnih skupinskih programov, enostavnejših shem,
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Za solidarnostne projekte dajo pobudo, jih razvijejo in jih izvedejo mladi sami, trajajo pa od 2
do 12 mesecev. Skupini vsaj petih mladih nudijo
priložnost, da izrazi solidarnost preko prevzemanja
odgovornosti in zaveze za prinašanje pozitivnih
sprememb v svoji lokalni skupnosti.

Pripravništva in zaposlitve nudijo mladim priložnosti za
delovno prakso ali zaposlitev, kar pomaga okrepiti njihove
veščine in izkušnje ter tako izboljšuje njihovo zaposljivost in
lajša prehod na trg dela.

ERASMUS+
V okviru programa je v sedemletnem obdobju 2014–2020 namenjenih 14,7 milijarde evrov sredstev, s katerimi želi EU več
kot 5 milijonom Evropejcev omogočiti študij, usposabljanje,
pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljskega
dela v tujini. Mladi lahko s sodelovanjem v programu izboljšajo
svoje spretnosti in zaposljivost ter pridobijo svojo prvo evropsko
izkušnjo. Program se deli na dva dela:
Mladinsko poglavje programa Erasmus+ spodbuja vse mlade
v starosti med 13 in 30 let k udeležbi na projektih učnih mobilnosti v kontekstu neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v mladinskem delu, npr. k udeležbi na mladinskih
izmenjavah. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih
delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega
učenja v mladinskem delu (mobilnost mladinskih delavcev
in strateška partnerstva) ter vključevanje mladih v dialog z
oblikovalci mladinskih politik (podpora za reformo politik).
Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost dijakov in študentov v okviru formalnega izobraževanja.

DISCOVER EU
Discover EU je pobuda Evropske unije, ki daje priložnost
mladim, starim 18 let, za potovanje po Evropi. Med potovanjem
z vlaki lahko mladi odkrivajo raznolikost in bogastvo Evrope,
njene pokrajine, mesta in prebivalce. Na potovanju lahko
mladi srečajo druge popotnike in popotnice, postanejo bolj
neodvisni/neodvisne in samozavestni/samozavestne, hkrati
pa lahko raziskujejo svojo evropsko identiteto. Mladi se lahko
na potovanje odpravijo sami ali pa vzamejo s seboj prijatelje
in prijateljice ter potujejo v skupini največ štirih. Za mlade s
kakršnokoli obliko invalidnosti ali zdravstvenimi težavami, ki
otežujejo potovanje, so na voljo posebni pogoji, ki lahko omogočijo sodelovanje v pobudi Discover EU. Aktualni termin,
v okviru katerega se lahko mladi potegujejo za vozovnice,
je odprt od 2. do 16. maja 2019!
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ki mladim pomagajo odpraviti se na prvo potovanje po Evropi,
do virtualnih izmenjav, ki omogočajo medkulturno izmenjavo
mnenj kar preko spleta. Vse mladinske delavce in informatorje
mladih nagovarjamo, da priložnosti nevtralno in kakovostno
predstavijo čim širšemu spektru mladih in jih pri iskanju dodatnih informacij in potencialni prijavi ustrezno podprejo.

ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

Poleg projektov mobilnosti, lahko mladi sodelujejo v virtualnih izmenjavah, ki jim omogočajo izmenjavo mnenj,
sodelovanje v razpravah, učenje vodenja razprav, usposabljanje za zagovorništvo itd.

Erasmus za mlade podjetnike bodočim evropskim podjetnikom pomaga pridobiti spretnosti za ustanovitev in/ali
uspešno vodenje malega podjetja v Evropi. Novi podjetniki
pridobivajo in si izmenjujejo znanje in poslovne ideje z
izkušenim podjetnikom, pri katerem delajo in z njim sodelujejo od 1 do 6 mesecev. Izmenjavo delno financira Evropska
komisija. Novi in izkušeni podjetniki, ki želijo sodelovati v
programu podjetniške izmenjave, se morajo prijaviti prek
spletnega orodja in izbrati želeno lokalno kontaktno točko.
Lokalna kontaktna točka mora biti dejavna v državi stalnega
prebivališča podjetnika, saj bo podjetnika usmerjala skozi
ves postopek.

Spletni podprti dialog je priložnost, da se mladi med seboj
povežejo v procesu varnega podprtega dialoga, v okviru
katerega razpravljajo o stvareh, ki so jim pomembne, razvijajo boljše razumevanje drug drugega, gradijo pomembne
medkulturne odnose in vadijo pomembne spretnosti za
večjo zaposljivost.
Usposabljanja za razvoj projektov virtualnih izmenjav so
namenjena mladinskim delavcem in visokošolskim izobraževalcem, ki se v okviru njih usposobijo za razvoj projektov
mednarodnih virtualnih izmenjav Erasmus+.
Usposabljanja za zagovorništvo združujejo mlade iz različnih ozadij za razvoj parlamentarnih debatnih spretnosti.
Na usposabljanjih za zagovorništvo mreža vodij debatnih
skupin krepi spretnosti poslušanja, razumevanja in argumentiranja.
Interaktivna odprta spletna usposabljanja dajejo mladim
priložnost, da se učijo z in od svojih vrstnikov v različnih
kulturnih kontekstih. Aktivnosti za krepitev spretnosti so
vključene v dinamične vsebine, ki jih zagotavljajo strokovnjaki z akademskega in praktičnega področja.

PORTALI ZA MLADE
Na voljo je tudi kar nekaj spletnih strani in aplikacij, namenjenih približevanju Evrope mladim in ozaveščanju, da
smo vsi tudi del tega skupnega prostora, ki vpliva na naša
življenja in identiteto, čeprav se morda zdi na prvi pogled
oddaljena.
Na portalu europa.eu/euandme najdete zgodbe mladih,
filme, ki so jih posneli mladi o Evropi in informacije o različnih
področjih, ki zanimajo mlade v Evropi. Portal www.what-europe-does-for-me.eu je namenjen predstavitvi evropskih
projektov v posameznih regijah, vpliva EU na državljane in
posamezne družbene skupine ter najbolj aktualnih tem, ki jih obravnava Evropski parlament.
Preko aplikacije www.tokratgremvolit.eu lahko
izrazite svojo zavezanost k udeležbi na volitvah v
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Evropski parlament in k tej osnovni akciji aktivnih
državljanov spodbudite še druge.

MREŽA EURODESK:
Evropske informacije za mlade
Ker obstaja še mnogo programov in shem, ki mladim omogočajo mobilnost in s tem pridobivanje raznolikih spretnosti
in medkulturnih kompetenc, so mladim na voljo tudi portali
z informacijami, kjer lahko pogledajo, kakšne so njihove
širše možnosti za udejstvovanje v tujini, katere sheme jim
lahko pomagajo uresničiti njihove sanje, kako lahko razvijajo
svoje potenciale in kako lahko prispevajo k boljšemu in bolj
povezanemu svetu. S tem namenom informacijski servis
Eurodesk zbira vse kakovostne in preverjene možnosti za
mobilnost in participacijo mladih.

EU AID VOLUNTEERS
V okviru pobude EU Aid Volunteers prostovoljci iz različnih
držav sodelujejo pri humanitarnih projektih po vsem svetu.
Aktivnosti EU AID Volunteers vključujejo usposabljanje in
pošiljanje prostovoljcev ter aktivnosti za razvoj humanitarnih
organizacij. Razvoj evropskih standardov za upravljanje
humanitarnih projektov in prostovoljcev ter evropskega
programa usposabljanja zagotavlja kakovost projektov, izvedenih v okviru pobude EU Aid Volunteers. Pobudi se lahko
priključijo različni profili prostovoljcev, od začetnikov do
izkušenih strokovnjakov na področju humanitarne pomoči.

Eurodesk deluje kot mreža informacijskih servisov, zato
ponuja informacije preko različnih kanalov:
• evropskega portala www.eurodesk.eu;
• nacionalnih spletnih strani www.eurodesk.si
(slovenska spletna stran);
• regionalnih multiplikatorjev – seznam regionalnih multiplikatorjev v Sloveniji je na voljo na
http://bit.ly/EDregionalnipartnerji;
• Evropskega mladinskega portala:
https://europa.eu/youth/EU_sl.

Za več informacij o predstavljenih programih se lahko obrnete na info@eurodek.si ali katerega izmed regionalnih
Eurodeskovih partnerjev in usmerili vas bomo naprej.

Borut Cink
Movit
Foto:
Evropska komisija

Evropski teden mladih
2019
vropski teden mladih
(ETM) je pobuda Evropske
komisije, katere namen je
mlade postaviti v središče pozornosti na vseh
ravneh – lokalni, nacionalni in evropski. Njen začetek sega v leto 2003, od
takrat naprej pa poteka vsaki dve leti.
Aktivnosti v okviru ETM so organizirane v 35 evropskih državah, v katerih se
izvaja program Erasmus+:
Mladi v akciji. Njihovi organizatorji pa niso zgolj nacio13
nalne agencije programa in
Evropska komisija, na čelu
z Generalnim direktoratom
za izobraževanje, mladino,
šport in kulturo, ampak tudi številne
organizacije iz mladinskega sektorja in
širše, ki prepoznavajo pomen poslanstva
Evropskega tedna mladih. Tako je bilo
leta 2017 po vsej Evropi izvedenih okrog
1000 dogodkov, na katerih je sodelovalo
več kot 112.000 udeležencev.

E

Nobena izvedba ETM ni enaka drugi. K
temu prispevajo tako organizatorji dogodkov kot tudi krovna tema Evropske-

ga tedna mladih, ki se za vsako izvedbo
spremeni. Osrednja tema letošnjega
ETM, že devetega zapovrstjo, je »Demokracija in jaz«. Njeno temeljno sporočilo je, da imamo vsak dan priložnost, da
vplivamo na odločitve, ki zadevajo vse
nas. Glasovanje na volitvah (formalna
demokracija), lokalnih, nacionalnih ali
evropskih, je najpomembnejši izraz demokratične udeležbe, še zdaleč pa ne
edini. Kar se zgodi ali dogaja od enih
volitev do drugih, je enako pomembno
za delovanje demokracije: vključevanje
v prostovoljsko delo, razprave z oblikovalci javnih politik in odločevalci, udeležba na protestih pred vladnimi zgradbami
ali bojkotiranje (demokracija v praksi). Pri
tem ne gre spregledati tudi pomena novih oblik komuniciranja, ki gredo z roko v
roki z novimi oblikami izmenjave mnenj v
demokratični areni. Ker kmalu po evropskem tednu mladih sledijo tudi volitve v
Evropski parlament, je eden od pozivov,
ki smo jim bili priča med 29. aprilom in 5.
majem, ko je potekala večina dogodkov
ETM 2019, da gremo tokrat res vsi volit.
Ko berete ta članek, bodo vse ali vsaj
velika večina aktivnosti Evropskega te-

dna mladih 2019 že za nami. Evropska
komisija je v sodelovanju z Evropskim
parlamentom, Evropskim mladinskim forumom in drugimi partnerji med 29. in 30.
aprilom v Bruslju organizirala dvodnevni
dogodek, na katerega je povabila 800
mladih iz cele Evrope. Med njimi je bila
tudi 9-članska delegacija iz Slovenije.
Med njimi sta tudi predstavnika Slovenske filantropije, katere solidarnostni
projekt z naslovom Spoznajmo se je bil
izbran za evropsko razstavo projektov
programov Erasmus+: Mladi v akciji in
Evropska solidarnostna enota, ki ponazarjajo prispevek obeh programov na
področju vključevanja, opolnomočenja
ter povezovanja mladih za aktivno sodelovanje v družbi in procesih odločanja. Kaj se je dogajalo na bruseljskem
dogodku, si preberite na spletni strani
www.etm.si.
V Sloveniji smo se letos Evropskega
tedna mladih 2019 lotili malo drugače.
Organizirali smo razpis Ključ do vključenosti, na katerem smo zbirali predloge projektov, ki se poleg participacije
ukvarjajo tudi s področjem solidarnosti
in mladih z manj priložnostmi. Z dotacijo
500 evrov smo podprli 29 projektov iz
vseh koncev Slovenije, ki so vsak na
svojstven način naslavljali prej omenjene
tematike. Veseli smo bili množičnega
odziva prijaviteljev in kvalitete oddanih projektov. Vsem izvajalcem, ki so s
svojimi idejami, energijo in aktivnostmi
prispevali k uspešni izvedbi evropskega
tedna mladih v Sloveniji, se zahvaljujemo za njihov doprinos k uspešni izvedbi
ETM 2019.
Nenazadnje pa moramo omeniti tudi
Mladinstival, osrednji dogodek evropskega tedna mladih 2019 v Sloveniji.
Za letošnjo izvedbo smo pripravili serijo
delavnic za krepitev kompetenc prijaviteljev projektov v programa Erasmus+:
Mladi v akciji in Evropska solidarnostna
enota ter posebno učno – participativno izkušnjo z naslovom Choices of
apocalypse, s pomočjo katere smo raziskovali področje participacije. Kako nam
je uspelo? Preverite na naši spletni strani
ali pa nas, če ta članek berete ravno
na Mladinstivalu, pocukajte za rokav in
delite svoje mnenje z nami. Vse ostale
pa vabimo na spletno stran www.etm.si,
kjer smo za vas zbrali utrinke in zgodbe,
ki jih je pisal Evropski teden mladih 2019.
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VIRTUALNE IZMENJAVE ERASMUS+

Borut Cink
Movit

Spomnim se, da smo se v projektu osveščanja kosovske javnosti o EU, ki sem ga
vodil med letoma 2010 in 2014, zavestno
odločili, da bomo delali z mladimi. Zakaj?
Ker so bile to bodoče generacije, katerih
prihodnost bo tako ali drugače povezana z Evropsko unijo. Ko smo začeli izvajati projekt, smo hitro ugotovili, da so bile
naše predpostavke napačne. Pričakovali
smo, da bodo mladi zaprti in usmerjeni
predvsem v lastno državo, a so bili veliko
bolj odprti in globalno usmerjeni, kot je
bila takrat slovenska mladina. Na lastni
koži so čutili, kaj pomeni živeti v zelo
zaprti državi, biti omejen pri potovanjih in
sodelovanju v mednarodnih aktivnostih,
zato so iskali priložnosti, izkoristili tiste,
ki so se jim ponudile in preko tega bili
tudi v koraku z dogajanjem in trendi na
evropski in globalni ravni.

Foto:
Movit / Matej Pušnik

V EU nimamo
migracijske krize,
ampak politično krizo
zaradi migracij

Dragan Barbutovski dve desetletji deluje na področju
strateškega in političnega komuniciranja, uradnih odnosov
z javnostmi in komunikacijskim svetovanjem. Bil je tiskovni
predstavnik EU v Sloveniji in Slovenije v EU, predsednik
Amnesty International Slovenije, public affairs svetovalec
Weber Shandwick Brussels, vodja projekta »EU Perspective
in Kosovo« in strateg kampanje »Open Your Eyes Kosovo«.
Trenutno je komentator za EU politiko, vodi think tank Evropa
misli (Think Europe) in zaključuje triletni projekta EU4Georgia.
vropska unija je del vašega življenja že več kot
dve desetletji. Kako sta se skozi čas spreminjala
vaš odnos in pogled na Evropsko unijo?
Tako kot se je Evropska unija spreminjala, se je
spreminjal tudi moj pogled nanjo. Če sem bil leta
1999, ko sem se pričel ukvarjati z Evropsko unijo, evrooptimist,
sem mogoče sedaj evrorealist. Nisem pesimist, ker še vedno
verjamem v evropski projekt, mislim pa, da bi se, tako kot se
spreminja življenje, morala spreminjati tudi EU. Teh sprememb
pa sam ne vidim, še posebno v najbolj kritičnem času, ko smo
bili soočeni s krizami (evrsko krizo, politično krizo zaradi migracij). Unija se ni znala dovolj hitro odzvati. Ne zgolj na krize,
ampak tudi v smislu sprememb v EU kot organizaciji, da bi
lahko bolje naslovila izzive in probleme novega tisočletja in
novih globalnih razmerij.

E

Če se osredotočiva na programe EU za mlade. Kako bi skozi
prizmo svojih izkušenj primerjali te programe iz konca devetdesetih let in sedaj? Kakšne so poglavitne razlike?
Današnja Evropska unija je za mlade zagotovo veliko bolj odprta
in mladi imajo veliko več možnosti danes, kot so jih imeli prej.
Članstvo v EU (ali predpristopni status) omogoča dostop do
številnih programov. Devetdeseta leta so bila čas tektonskih
sprememb v Evropi. V tem času se je tudi vloga oz. vpliv mladih,
kot tudi doživljanje mladih znotraj Evrope, spreminjalo in ta proces se nadaljuje še danes. Rekel bi, da se odnos med mladimi in
EU skozi čas spreminja. Nedvomno je delovanje EU na področju
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Zgodi se, da možnosti in priložnosti, ki jih
imamo tako rekoč pred nosom, ne cenimo in ne znamo
izkoristiti, zato je dobro na
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stvari pogledati tudi malo bolj
iz ptičje perspektive. Sploh
ne gre za to, da bi mladim
kaj očital, ampak za to, da je
treba situacijo vedno pogledati iz različnih zornih kotov.
Ali to pomeni, da pri mladih, ki živijo v
EU, govorimo o manku zgodovinskega
spomina oz. izkušnje brez priložnosti,
ki jih ponuja Evropska unija? Ali po vašem mnenju tudi to botruje temu, da je
udeležba mladih na evropskih volitvah
v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami najnižja?
V razpravah, ki jih vodim z mladimi, vedno postavim vprašanje, kaj je zanje največji dosežek EU. Seveda dobim zelo
različne odgovore. Tisti, ki izstopa, je,
da konec spopadov na evropski celini
kot posledica ustanovitve evropske zveze držav zanje ni največji dosežek EU.
Rekel bi, da gre tukaj za resnični generacijski preskok. Mladi višje uvrščajo na
primer programe mobilnosti, potovanja
brez potnih listov itd. Njim EU pomeni
oz. predstavlja mobilnost, svobodo možnosti in izbire, odprtost, priložnost, da
se počutijo kot del večje skupnosti. Če
strnem njihove odgovore v eno misel, so
za njih najpomembnejši dosežki EU to,
kar oni živijo in doživljajo. Zato mladim

EU pomeni nekaj drugega kot njihovim
staršem ali starim staršem. Drugače od
njih pa EU dojema evropska visoka politika. Zaradi različnih perspektiv prihaja
tudi do morda napačnih zaključkov glede odnosa mladih do EU. Ta ni napačen,
je samo drugačen kot pri tistih, ki delajo
te zaključke.
Ali lahko trdimo, da EU prepoznava
razliko v tem, kako jo dojemajo različne generacije? Ali se to odraža tudi v
tem, kako EU naslavlja in komunicira
z mladimi?
Preprost odgovor je, da ne. EU ne prepoznava teh razlik in ne razume mladih.
Na evropski ravni imamo še vedno staro
gardo političnih voditeljev. Če pogledamo predsednika Evropske komisije, je
ta generacijski preskok še toliko večji,
še posebej, ko govorimo o evropskih
javnih politikah (angl. policy). V tem
smislu vidimo, da so ideje stare, da so
načini delovanja EU še vedno stari in da
se EU ne odziva na to, kaj si, ne samo
mladi, ampak tudi ostali deležniki želijo
od nje. Nekako se vsiljuje EU, ki naj bi
bila za vse. Posledično se to odraža tudi
v tem, kako EU komunicira z mladimi.
Nagovarja jih s sporočili, ki ne ustrezajo
njihovemu dojemanju Evropske unije.
Ta razkorak sem opazil tudi na različnih
razpravah z mladimi o prihodnosti EU,
ki so potekale v Sloveniji, tudi na tisti v
Ljubljani marca 2017, kjer je z mladimi
razpravljal predsednik Evropske komisije Juncker. Mladi imajo ideje, ampak niso
slišani. EU jih ne posluša. Dober primer
tega je podnebni štrajk. Vsi pravijo, da
mladih pravzaprav nič ne zanima razen
družbenih omrežij, še najmanj pa EU in
z njo povezane teme, da kot generacija postajajo nesocialni in želijo živeti
relativno lagodno itd. Podnebni štrajk
je pokazal, da temu ni tako. Pokazal je,
da ima podporo in zavedanje med mladimi. Naivno bi bilo sklepati, da so se
mladi čez noč začeli zanimati za problem
globalnih klimatskih sprememb. Druga
zanimiva stvar podnebnega štrajka pa
je, da praktično nima voditeljev. To se mi
zdi pomembno v razmerju do Evropske
unije, saj je ta zelo hierarhično postavljena. Tako nasprotujoči si strukturi, po tipu
organiziranosti, po ustaljenih vzorcih in
mehanizmih težko prideta skupaj. V
tem smislu se EU kot organizacija zelo
zelo počasi (od visoke politike navzdol)
odziva na potrebe in način delovanja
mladih. Tukaj bo treba najti kompromis
med tem, kar želijo mladi, in tem, kar

želi organizacija takšna, kot je – ker ne
moremo pričakovati, da se bo Evropska
unija spremenila čez noč – in kako priti
na skupni imenovalec s ciljem, da bomo
lahko eni in drugi sobivali.
Ko pa pravim, da mladi niso slišani, mislim tudi na to, da imamo opraviti tudi z
aroganco evropskega političnega vodstva do mladih. To pa mlade, vsaj po
mojih osebnih izkušnjah, odbija. Kombinacija različnih vzrokov je pripeljala do
tega, da mladi ne odhajajo na evropske
volitve, da jih to ne zanima ter da so
prepričani, da tudi, če se bodo udeležili volitev, to ne bo ničesar spremenilo. Sprememb pa ne bo zato, ker je EU
trenutno takšna organizacija, kot je. V
tem smislu imamo vzrok in posledico
na eni črti.

Zgodi se, da
možnosti in
priložnosti, ki jih
imamo tako rekoč
pred nosom, ne
cenimo in ne znamo
izkoristiti.
Na tej točki bi vas še dodatno izzval.
Kaj bi svetovali voditeljem držav članic
in evropskih institucij, da bi okrepili zaupanje v delo institucij in evropskega
političnega vodstva med mladimi? Ali
je pristop, kot so ga pokazale institucije
v kampanjah pred evropskimi volitvami (Tokrat grem volit, EUandMe itd.),
prava smer?
Najprej bi se morali osredotočiti na
osnovno izobraževanje o Evropski uniji.
Pa ne samo o EU, govorim bolj o državljanski vzgoji, česar v Sloveniji nimamo.
Če pogledamo osnovno znanje mladih
o institucijah, ki vplivajo na naša življenja, pa če je to komu všeč ali pa ne,
ugotovimo, da ga je potrebno okrepiti.
Seveda na načine, ki ne bodo klasični.
Ne pravim, da bi v šoli morali imeti učbenike in se na pamet učiti in pred tablo
drdrati dejstva o Evropski uniji. Dober
pristop, ki se že uporablja tudi v Sloveniji
je, da se o Evropski uniji oz. katerikoli
politični organizaciji učimo preko različnih predmetov. Konec koncev se lahko
o glasovanju s kvalificirano večino uči
tudi pri matematiki. Skratka temelj krepitve zaupanja v Evropsko unijo je, da
državljani vemo, o čem govorimo, oz. da
znamo presojati informacije, ki prihajajo
do nas. H krepitvi znanja o delovanju EU
pa je potrebno pristopiti sistematično.
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mladine ena izmed evropskih zgodb o
uspehu, kjer bi lahko naredili tudi več.
Konec koncev je treba prihodnost graditi
na mladih in prihodnost EU je v mladih.

Posledice tega se kažejo v neživljenjskih odločitvah Evropske unije, ki negativno vplivajo na naše delovanje. Ko
pa govorimo o Sloveniji, je to še bolj
v nebo vpijajoče, saj pri nas evropsko
zakonodajo še dodatno zabelimo v
smislu kriterijev in zaostritev, s čimer
skušamo biti bolj papeški od papeža.
Ta odnos se odraža tudi v tem, da imajo mnogi občutek, da ne morejo nič
narediti in da nimajo pravega vpliva
na sprejemanje evropske zakonodaje. Kombinacija vseh teh in tudi drugih
dejavnikov nas je pripeljala v položaj,
v katerem je EU danes. Velja pa izpostaviti, da se moramo kljub temu vsi

evropski državljani zavedati, da smo
mi EU in da vse sprejete odločitve
vplivajo na pravila, ki veljajo in regulirajo vse, kar počnemo. To pomeni
tudi to, da pomemben del odgovornosti za rešitve, iskanje formule za
spremenjeno delovanje EU, ki bo bolj
po meri državljanov, nosimo vsi mi. Od
EU pričakujem, oz. če odgovarjam na
vaše vprašanje, svetujem voditeljem
evropske povezave, da z vsemi deležniki vodijo strukturirani dialog, ki bo
pripeljal do Evrope, ki bo bolj po meri
ljudi. Vsi skupaj smo se naučili, da vsiljevanje odločitev od zgoraj navzdol
ne pripelje do tega, da bomo evropski
državljani bolj proevropski.
V tem smislu je kampanja Takrat grem
volit korak v pravo smer. Kampanja je
všečna, dobro je tudi, da v slovenski
izvedbi kampanje vidimo ljudi, ki jih
vsakodnevno ne povezujemo z EU, pa
imajo o njej svoje mnenje. Edini problem kampanje je ta, da si Evropski
parlament kot institucija ne more privoščiti, da bi v kampanji počel kaj drugega, kot spodbujal povečanje volilne
udeležbe, saj ne sme vplivati na to,
kako bodo ljudje glasovali. V kampanji
se zato ne naslavlja negativnih plati EU,
kljub temu, da se jih vsi zavedamo. Vsi
vemo, da EU ni idealna, da jo moramo
reformirati in oblikovati EU 2.0. Ta kampanja tega ne dosega. Mislim, da bi se

morali ljudje na volitvah odločati, poleg njihovih svetovnih nazorov, tudi na
podlagi pozitivnih izkušenj, kot so npr.
odprava stroškov gostovanja, vzpostavitev programa Evropska solidarnostna
enota, izvajanje pobude Odkrij EU, pa
tudi negativnih izkušenj z EU, zato bi
morale tudi evropske institucije svoje
kampanje pred prihajajočimi volitvami
voditi bolj celovito.
Zaradi vsega povedanega upam, da
bodo v razpravah in soočanjih med
volilno kampanjo naslovljene te teme.
Tukaj vidim pomembno vlogo medijev. Konec koncev Evropska unija niso
samo procedure, ni samo visoka politika, ampak so tudi zelo konkretne
odločitve, zelo konkretne teme in s
tem povezana vprašanja, kaj si od nje
pravzaprav želimo. Samo na podlagi
tega pa lahko pripravimo ustrezno reformo EU. To, da jo moramo reformirati,
je dejstvo, ne vprašanje.
Maja 2017 ste v intervjuju za nacionalni radio dejali: »Smo v ključnem, tako
rekoč prelomnem letu za
Evropsko unijo prihodnosti. Govorimo o tem, da jo
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moramo spremeniti, reformirati, jo spraviti na nek
drug nivo, na nek način
oblikovati Evropsko unijo
2.0, in 13. obletnica (vstopa Slovenije

v EU) je lahko priložnost, da mi ponovno vzpostavimo te razprave.« Skoraj
dve leti kasneje lahko ugotovimo, da
te priložnosti nismo izkoristili. Niti na
ravni EU niti v Sloveniji. Letos praznujemo 15. obletnico vstopa v EU. Pred
nami so volitve v Evropski parlament.
Ali lahko tokrat pričakujemo več razprav o prihodnosti evropske povezave
in doprinosu Slovenije k temu? Zakaj
da oz. ne? Ali menite, da bo kampanja
pred evropskimi volitvami prispevala
k temu, ali obstaja velika verjetnost,
da bodo v kampanji prevladovale nacionalne teme, ki s samo EU nimajo
toliko zveze?
Nacionalne teme bodo vedno prevladale tudi v kampanjah pred volitvami v
Evropski parlament. Takšna je namreč
narava našega življenja. Težko ločimo,
kaj je nacionalno in kaj je evropsko, saj
je konec koncev to vse prepleteno in
prav je tako, da se te teme prepletajo. Tisto, česar se bojim, je, da se bodo
predvolilne kampanje in razprave ter soočenja usmerile predvsem v eno temo
– migracije.
Glede migracij želim izpostaviti, da po mojem mnenju v
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EU nimamo migracijske krize,
ampak politično krizo zaradi migracij, ki je posledica
tega, da na evropski ravni
ne znamo nasloviti problema migracij.
Ker imamo politično krizo, pa se bo to
odrazilo tudi v kampanji za Evropski parlament. Želel bi, da se kljub temu vsaj
malo pozornosti nameni tudi prihodnosti
EU, vprašanju, kakšno EU prihodnosti si
želimo in na katerih področjih naj deluje.
Zavedam se, da se to sliši zelo splošno,
ampak evropske in nacionalne institucije
ter drugi akterji moramo spodbujati in
tudi prispevati v ta dialog. Če ponazorim
s konkretnim primerom delovanje svoje
organizacije. V think tanku Evropa misli
smo skupaj z evropskimi poslanci organizirali štiri razprave, ki smo jih izvedli po
modelu, v katerem ni glavnih govorcev,
ampak so to vlogo prevzeli t. i. izzivalci,
ki so prihajajo iz različnih delov družbe
(lokalna raven, nevladni sektor, šolniki,
akademiki). Na podlagi teh štirih razprav
je nastal dokument o politiki (angl. policy
paper), ki smo ga objavili ob 13. obletnici
vstopa Slovenije v EU. V njem je 13 priporočil, ki pa niso neposreden odsev
razprav, saj udeleženci niso izpostavljali
konkretnih sprememb evropske zakonodaje, ker Evropske unije ne dojemajo
tako. Vloga think tanka, kot jo razumemo

mi, je, da ideje in zaključke takšnih razprav preoblikuje v konkretna priporočila za spremembe javnih politik. S tem
po našem mnenju gradimo most med
prej omenjeno visoko politiko na eni in
evropskimi državljani na drugi strani. V
preteklosti smo se naučili, da se ljudje
zbudimo predvsem ob velikih temah in
kampanjah, kot je bila na primer tista o
trgovskem sporazumu CETA. Male teme
nas zanimajo bistveno manj kljub temu,
da so za nas lahko bolj ključne. Tudi ta
izziv moramo v razpravah o prihodnosti
EU primerno nasloviti.

Biti proevropski ne
pomeni, da sprejemaš
EU takšno, kot je,
ampak da se zavedaš
hib in problemov,
ki jih ima Unija, a si
zavezan njihovemu
naslavljanju
v skupnem evropskem
okviru.

Izziv v prihajajočem predvolilnem obdobju bodo tudi polresnice ali resnice, ki
so to samo za neko skupino ljudi ali organizacijo. Od proevropsko usmerjenih
kandidatov, ki bodo nastopili na volitvah,
pričakujem, da se bodo na takšna sprenevedanja in zavajanja odzvali ostro. Biti
proevropski ne pomeni, da sprejemaš
EU takšno, kot je, ampak da se zavedaš
hib in problemov, ki jih ima Unija, a si zavezan njihovemu naslavljanju v skupnem
evropskem okviru. Kot sem že omenil,
reforma EU je nujna, za nas kot Slovenijo pa je zaradi gospodarske, politične,
socialne in civilizacijske navezanosti na
Evropo nujno, da Evropska unija na dolgi
rok obstane. Torej je tudi v našem interesu, da se reforma na ustrezen način
pripravi in realizira.
Če pobrskamo po spominu in si skušamo priklicati pomembne teme, povezane z EU, v zadnjih petih letih, se
marsikdo spomni predvsem brexita in
množičnih migracij v Evropi. Kakšno
popotnico predstavlja zadnji mandat
Evropskega parlamenta prihajajočim
evropskim volitvam v smislu motivacije volivk in volivcev za udeležbo na
volitvah?

S komunikacijskega stališča je zanimiv
naslednji primer. Pred vsakimi volitvami
evropske institucije volivcem ponudijo
nek bombonček. Pred petimi leti je bila
to odprava stroškov mobilnega gostovanje v tujini, letos naj bi bil ta bombonček ukinitev spreminjanja z zimskega na
poletni čas in obratno.
Ta se sicer ni realiziral, ker so države
članice zavrle ta proces. Izhaja pa iz
tega nek drug problem glede komuniciranja evropskih vsebin. V želji, da se EU
približa evropskim državljanom, se njo
in vsebine, povezane z njo, predstavlja
na preprost način, pri čemer pogosto
pride do banaliziranja vsebin, posledično pa tudi same EU. Unija ni organizacija, ki sprejema odločitve samo zato,
da je všečna. Takšen pristop bi bil tudi
zelo napačen. Obenem pa se s takšnim
banaliziranjem podcenjuje ljudi. Ljudje na koncu to prepoznajo in ena od
posledic je tudi nizka motivacija volivcev za udeležbo na evropskih volitvah.
Upam, da letošnja volilna kampanja ne
bo banalna in da vprašanje o plačah
evropskih poslancev ne bo osrednje
vprašanje, ki se bo pred volitvami vrtelo
znova in znova.
Zakaj se je po vašem mnenju potrebno
udeležiti volitev v Evropski parlament?
Prvič, moje osebno prepričanje je, da
je udeležba na volitvah dolžnost. Če
ne začnem razprave o obvezni volilni
udeležbi, je moje prepričanje, da so volitve način, kako lahko kot posameznik
vplivam na svoje življenje.
Drugič, odgovornost za proces in odnose politikov do mene in moje vloge kot
državljana do družbe, katere del sem.
Težko nekaj zahtevam od države ali
Evropske unije, če pravzaprav ne odigram svoje vloge kot državljan. To pa
med drugim obsega tudi vplivanje na
oblikovanje političnega sistema v državi
in skupnosti, v kateri živim. In to velja
tako za nacionalne kot za evropske volitve. Za slednje velja izpostaviti, da se na
evropski ravni sprejema veliko odločitev,
ki neposredno vplivajo na nas.
Prepričanje, da jaz kot državljan ne
morem narediti nič in da se na podlagi mojih dejanj ne bo nič spremenilo,
moramo preseči. Mladi oz. kdorkoli, ki
se ne udeležuje volitev, mora razumeti,
da neudeležba na volitvah ne prispeva
k doseganju rešitev ali sprememb, ki si
jih želi.
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Drugi problem, ki bi ga po mojem
mnenju morali nasloviti evropski politični voditelji, pa je razlika v dojemanju
Evropske unije med visoko politiko in
preostalimi evropskimi državljani. Ljudje dojemajo EU predvsem kot lastno
izkušnjo: kaj imam jaz od EU, kaj lahko
jaz počnem drugače v primerjavi s situacijo, ko moja država še ni bila del
EU, kako to vpliva na mojo delo, študij,
učenje itd. Visoka politika pa EU dojema skozi prizmo geopolitičnih odnosov
in sprememb v svetu, kar se čuti tudi
v evropski zakonodaji, ki jo predlagajo predstavniki EU. To kaže na to, da
pravega dialoga med deležniki (tudi
mladimi) na eni in visoko politiko na
drugi strani ni.

Foto:
Evropska komisija

Strategija Evropske
unije za mlade
2019–2027
odročje mladine tako kot področje izobraževanja, kulture
in še veliko drugih področij velja za t. i. mehko področje
evropske integracije. Zanje velja, da nimajo dovolj močnih osnov v pogodbah o Evropski uniji, da bi evropske
institucije imele kakšne neposredne pristojnosti urejanja. Pogodba o delovanju EU (PES) v svojem šestem členu določa,
da področje mladine spada med tista področja, kjer so pristojnosti
EU omejene na spodbujanje sodelovanja držav članic in izvajanje
ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic.
Šele Pogodba o Evropski uniji (Maastrichtska pogodba) je področje
mladine uvrstila med politike, nad katerimi ima pristojnost, skladno z
načelom subsidiarnosti, tudi EU.

P

To v praksi pomeni, da je za razvoj mladinske politike na
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ravni EU ključno sodelovanje med državami članicami in
evropskimi institucijami. Strategija EU za mlade, kot jo poznamo danes, temelji na treh ključnih dokumentih, ki so bili
sprejeti med letoma 2001 in 2009. To so:
• Bela knjiga Evropske komisije Nova spodbuda za evropsko
mladino (2001),
• Evropski mladinski pakt (2005),
• Resolucija o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na
področju mladine 2010–2018 (2009).
Priprava Bele knjige Evropske komisije je bila posledica ocene Evropske komisije, da je potrebno sodelovanje na področju mladine poglobiti
in okrepiti. Temu so se pridružile še nekatere države članice in člani
Evropskega parlamenta v tistem obdobju. Končno besedilo bele knjige temelji na rezultatih širokega posvetovanja z mladimi, mladinskimi
organizacijami, nacionalnimi mladinskimi sveti, državami članicami in
raziskovalci s področja mladine.
Leta 2005 je bil sprejet Evropski mladinski pakt (EMP) kot eden izmed
ključnih instrumentov za doseganje ciljev Lizbonske strategije za rast
in delovna mesta. Pomen EMP je potrebno prepoznati tudi v tem, da
se je z njim želelo doseči večjo skladnost in konsistentnost različnih
pobud na področju mladinske politike. Za razliko od Bele knjige je
pozornost usmeril na področja, ki imajo do neke mere večji vpliv na
življenja (razvoj in osamosvajanje) mladih, kar je takrat predstavljalo
pomemben korak k oblikovanju mladinske politike na evropski ravni.
V obdobju veljavnosti Evropskega mladinskega pakta je bil s ciljem
nadaljnje krepitve dialoga z mladimi vzpostavljen strukturirani dialog. Ta
je do sprejema aktualne Strategije EU za mlade 2019–2027 predstavljal
ključni mehanizem, s katerim so se mladi, mladinske organizacije in
mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključevali
v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko.

Prenovljeni okvir je določil dva splošna
cilja mladinske politike EU:
• ustvariti več priložnosti in enake
možnosti za vse mlade pri
izobraževanju in na trgu dela ter
• spodbujati aktivno državljanstvo,
socialno vključenost in solidarnost
med vsemi mladimi.

čju ter oblikovanje mladinske politike,
ki temelji na dokazih in dejstvih (angl.
evidence-based policy). Ta načela so
bila upoštevana tudi pri razvoju in pripravi aktualne Strategije Evropske unije
za mlade 2019–2027.
ANGAŽIRANJE, POVEZOVANJE IN
OPOLNOMOČENJE MLADIH: NOVA
STRATEGIJA EU ZA MLADE
Strategija EU za mlade predstavlja okvir
za sodelovanje držav članic in evropskih
institucij na področju mladinske politike
EU za obdobje 2019–2027, ki temelji na
resoluciji Sveta EU, sprejeti 26. novembra 2018. Temeljni namen nove strategije je, da v največji možni meri izkoristi
potencial evropske mladinske politike
v dobrobit mladih, njeni ključni cilji pa
so spodbujanje sodelovanja mladih v
demokratičnem življenju, podpora družbeni in državljanski angažiranosti mladih
žensk in moških ter prizadevanje, da

Pripravljenost držav članic EU za krepitev sodelovanja na področju
mladine se je odrazila tudi v
razširitvi prioritetnih področij
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in ciljev prenovljenega okvira sodelovanja. Opredeljenih je bilo osem prioritetnih
področij: (1) izobraževanje in
usposabljanje, (2) zaposlovanje in podjetništvo, (3) zdravje in dobro počutje, (4)
participacija, (5) prostovoljne dejavnosti,
(6) socialna vključenost, (7) mladi in svet
ter (8) ustvarjalnost in kultura.
Ugotovimo lahko, da se je mladinska
politika na ravni EU v zadnjih 20 letih
pospešeno razvijala, kar je posledica
zunanjih dejavnikov (potreba po sistemskem naslavljanju problema osamosvajanja mladih in vključevanje mladinske
problematike v okviru (post)lizbonskega
procesa, kakor tudi v relativno hitrem
in neustavljivem tempu iskanja skupnih
smernic na področju oblikovanja in vodenja mladinske politike v evropskem
prostoru, katerega gonilna sila je prav
Evropska unija.
V tem obdobju so se vzpostavila temeljna načela mladinske politike na ravni EU,
kot so medsektorski značaj mladinske
politike, krepitev mladinske dimenzije v
drugih sektorskih politikah, dojemanje
mladih kot vira in ne problema, aktivna
participacija mladih kot nujen predpogoj
za kakršnekoli aktivnosti na tem podro-

predstavljajo njihovo vizijo za bodočo
mladinsko politiko v Evropi. Rezultat
omenjenih procesov in številnih usklajevanj, ki so potekala na evropski, nacionalni in lokalni ravni, je nova strategija
EU za mlade, katere splošni cilji so:
• mladim omogočiti, da postanejo
arhitekti svojega življenja, skrbijo
za osebni razvoj in rast do samostojnosti, okrepijo svojo odpornost
in pridobijo življenjske spretnosti,
da bodo kos spreminjajočemu se
svetu;
• mlade spodbujati, da postanejo
aktivni državljani, zagovorniki solidarnosti in prinašalci pozitivnih sprememb, navdihnjeni z vrednotami
EU in evropsko identiteto, in jim v
ta namen zagotavljati potrebne vire;
• izboljšati odločitve politike z vidika učinka teh odločitev na mlade v
vseh sektorjih, zlasti v zaposlovanju,
izobraževanju, zdravstvu in socialnem vključevanju;
• prispevati k odpravi revščine mladih
in vseh oblik diskriminacije ter spodbujati socialno vključenost mladih
• izboljšati politične odločitve glede
njihovega vpliva na mlade v vseh
sektorjih, zlasti na področju zaposlovanja, izobraževanja, zdravja in
socialne vključenosti;
• prispevati k izkoreninjenju revščine
mladih in vseh oblik diskriminacije
ter spodbujati socialno vključevanje
mladih.
Evropska mladinska politika in vsi ukrepi,
sprejeti v okviru strategije EU za mlade,
bi morali biti trdno zasidrani v mednarodnem sistemu človekovih pravic. V

imajo vsi mladi zagotovljene potrebne
vire za sodelovanje v družbi.
Proces priprave nove strategije je potekal na več ravneh. Evropska komisija je
maja 2018 objavila obsežno poročilo o
položaju mladih v Evropski uniji, ki temelji na treh evropskih poročilih o mladih,
ki povzemajo rezultate in učinke izvajanja prenovljenega okvira evropskega
sodelovanja na področju mladine, in
41 indikatorjih, s katerimi EU meri najpomembnejše vidike življenja mladih.
Skupaj s poročilom o položaju mladih
v EU je bilo objavljeno tudi poročilo o
rezultatih izvajanja odprte metode koordinacije na področju mladine v obdobju
2010–2018. Tretji ključni proces pa se je
odvijal v zadnjem ciklu strukturiranega
dialoga (2017–2018), v katerem so mladi
oblikovali 11 evropskih ciljev mladih, ki

• evropska mladinska politika •
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Svet Evropske unije je novembra 2009
sprejel Resolucijo o prenovljenem okviru
za evropsko sodelovanje na področju
mladine (2010–2018), ki je nadgradil
obstoječi okvir evropskega sodelovanja na področju mladine. Določil je tri
delovne cikle (2010–2012, 2013–2015
in 2016–2018), za vsak cikel pa več prednostnih nalog, ki so prispevale k uresničevanju splošnih in prednostnih ciljev
evropskega sodelovanja na področju
mladine. Izbira prednostnih nalog je bila
oblikovana tako, da je omogočala sodelovanje med vsemi državami članicami
ali tesnejše sodelovanje med omejenim
številom držav.

Mladi so oblikovali
11 evropskih ciljev
mladih, ki predstavljajo
njihovo vizijo za
bodočo mladinsko
politiko v Evropi.
Pomembne novosti, ki jih prinaša nova strategija, so:
• imenovanje koordinatorja za mlade EU, ki bo skrbel za
zastopanje stališč mladih pri Evropski komisiji;
• nadgrajen model izvajanja strukturiranega dialoga,
po novem imenovanega dialog mladih, ki bo bolje
zaznaval probleme in zagotavljal širšo dostopnost do
procesov posvetovanj tudi s pomočjo inovativnih oblik
za posvetovanja;
• spremljanje porabe evropskih sredstev, namenjenih
mladim v različnih programih financiranja;
• nadaljnja krepitev kakovosti, inovativnosti in
priznavanja mladinskega dela ter vzpostavitev pogojev
in spodbud za druge sektorje, da izkoristijo potenciale
neformalnega učenja;
• vzpostavitev bolj jasne povezave med izvajanjem
mladinske politike EU in z njo povezanih aktivnosti v
programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.
Strategija EU za mlade se osredotoča na tri ključna področja
ukrepanja, in sicer na tri besede: angažiranje, povezovanje,
opolnomočenje, pri čemer si prizadeva za združeno izvajanje
po sektorjih.
ANGAŽIRANJE
V kontekstu razmisleka o prihodnosti Evrope je zdaj čas, da
se prisluhne mladim in se jih opolnomoči, da lahko uresničijo
svoje sanje.
Sodelovanje na ravni EU se bo osredotočalo na:
• začetek izvajanja novega dialoga EU z mladimi,
da bodo mladi iz različnih okolij lahko prispevali k
odločitvam o politikah EU;
• krepitev evropskega mladinskega portala kot digitalne
enotne vstopne točke za mlade, prek katere lahko
sodelujejo z EU;
• povečanje udeležbe mladih v demokratičnem življenju,
vključno z dostopom do kakovostnih informacij,
preverjenih z zanesljivimi viri, ter spodbujanje
udeležbe na evropskih in drugih volitvah;
• podpiranje »učenja udeležbe« in povečanje zanimanja
za participativne ukrepe po vsej Evropi in širše prek
programa Erasmus+.

Države članice se spodbuja, da se osredotočijo na:
• spodbujanje dialoga in participativnih mehanizmov
na vseh ravneh odločanja, na primer prek mladinskih
svetov, z namenjanjem posebne pozornosti
mehanizmom povratnih informacij in nagovarjanju
mladih iz različnih okolij;
• spodbujanje družbene in državljanske angažiranosti
mladih, vključno z udeležbo v mladinskih organizacijah
ali spletnim aktivizmom;
• pomoč pri pripravi mladih za sodelovanje prek
mladinskega dela, mladinskih parlamentov ali simulacij,
ukrepov v zvezi z državljansko vzgojo in medijsko
pismenostjo v sinergiji s formalnim izobraževanjem in
javnimi organi.
POVEZOVANJE
Strategija bo podprla priložnosti za mlade, da iz prve roke
izkusijo izmenjave, sodelovanje in državljansko delovanje.
Sodelovanje na ravni EU se bo osredotočalo na:
• povezovanje mladih po vsej Evropi in zunaj nje,
vzpostavljanje mrež mladih iz različnih delov Evrope,
virtualne izmenjave Erasmus+ in druge ukrepe iz
programa Erasmus+: Mladi v akciji;
• podporo izvajanju programa Evropska solidarnostna
enota;
• povečanje udeležbe v čezmejnih učnih mobilnostih v
okvirih programov Erasmus+ in Evropska
solidarnostna enota s poudarkom na tistih,
ki imajo manj priložnosti.
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Države članice se spodbuja, da se osredotočijo na:
• spodbujanje angažiranosti mladih za
solidarnost: spodbujanje podpornih
programov in krepitve zmogljivosti organizacij,
dejavnih na tem področju, ozaveščanje o priložnostih
in zagotavljanje informacij o pravicah in koristih pri
prostovoljstvu ali opravljanju civilne službe. Države
članice bi si pri oblikovanju nacionalnih programov
morale prizadevati za dopolnjevanje in sinergijo s
programom Evropska solidarnostna enota;
• pregled in odpravo pravnih in upravnih ovir za
čezmejno solidarnost na nacionalni ravni;
• spodbujanje priznavanja izkušenj, pridobljenih s
prostovoljstvom, in vrednotenje učnih izidov.
OPOLNOMOČENJE
Mladinsko delo mladim prinaša edinstvene koristi pri njihovem
prehodu v odraslost ter jim hkrati zagotavlja varno okolje za
krepitev samozavesti in neformalno učenje. Z mladinskim delom mladi pridobijo ključne kompetence in spretnosti, kot so
timsko delo, voditeljstvo, medkulturne kompetence, vodenje
projektov, reševanje težav in kritično mišljenje. V nekaterih
primerih je mladinsko delo most do izobraževanja, usposabljanja ali dela, s čimer preprečuje izključenost.
Sodelovanje na ravni EU bo osredotočeno na izvajanje agende za mladinsko delo za kakovost, inovacije in priznavanje
mladinskega dela:
• oblikovanje in razširjanje praktičnih zbirk orodij za
kakovostno mladinsko delo;
• podpiranje množičnih dejavnosti, ki obravnavajo

•

priznavanje, inovacije in krepitev zmogljivosti področja
mladine v programu Erasmus+;
podpiranje vzajemnega učenja in zbiranja dokazov o
digitalnem mladinskem delu, spretnostih mladinskih
delavcev in financiranju mladinskega dela.

Države članice se spodbuja, da se osredotočijo na:
• izboljšanje kakovosti: orodja in sistemi za kakovost, ki se
bodo uporabljali pri usposabljanju mladinskih delavcev, bi
morali ustrezati spreminjajočim se življenjskim okoliščinam
mladih in biti vključeni v širši pristop h kakovosti za
opolnomočenje organizacij;
• prilagajanje digitalnim priložnostim: zgradbo, načine in
komunikacijske kanale mladinskega dela bi bilo treba
prilagoditi digitalnemu svetu – uporabiti bi bilo treba
tehnologijo in pedagoške prakse za povečanje dostopa
in pomoč mladim pri obvladovanju digitalnih sredstev.
Digitalno mladinsko delo bi moralo biti vključeno v
usposabljanje mladinskih delavcev ter poklicne standarde
in standarde o kompetencah za mladinsko delo, če
obstajajo;
• spodbujanje priznavanja: da se podpre vrednost
mladinskega dela za mlade, ki so vključeni vanj, bi bilo
treba razviti ustrezna in sprejeta orodja za priznavanje v
skladu s Priporočilom Sveta o potrjevanju neformalnega
in priložnostnega učenja ter programom za razvoj znanj in
spretnosti;
•
nagovarjanje vseh mladih, zlasti tistih z
manj priložnostmi: mladinsko delo ima edinstven
potencial, da doseže najranljivejše in zajame
njihove individualne potrebe.
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Evropski cilji mladih so pomemben del nove
strategije in predstavljajo vizijo za Evropo, ki
mladim omogoča uresničitev njihovega celotnega
potenciala. So sestavni del nove strategije, a niso
pravno zavezujoči cilji. Mladi so opredelili in potrdili
naslednjih 11 ciljev (več podrobnosti o njih lahko
preberete na spletni strani www.youthgoals.eu):
1. Povezati EU z mladimi
Cilj: Spodbujati občutek pripadnosti evropskemu
projektu med mladimi in graditi most med EU
in mladimi, da bi ponovno pridobili zaupanje in
povečali participacijo.
2. Enakost vseh spolov
Cilj: Zagotoviti enakost vseh spolov in spolno
občutljive pristope na vseh področjih življenja
mladih.
3. Vključujoče družbe
Cilj: Omogočiti in zagotoviti vključitev vseh mladih v
družbo.
4. Informacije in konstruktiven dialog
Cilj: Zagotoviti, da imajo mladi boljši dostop
do zanesljivih informacij, ter podpirati njihovo
sposobnost kritičnega vrednotenja informacij in
njihovo vključevanje v konstruktiven dialog.
5. Mentalno zdravje in dobro počutje
Cilj: Doseči boljše duševno zdravje in odpraviti
stigmatizacijo težav z duševnim zdravjem ter tako
spodbujati socialno vključenost vseh mladih.
6. Korak naprej za podeželsko mladino
Cilj: Ustvariti razmere, ki bodo mladim omogočale
uresničitev svojega potenciala na podeželju.
7. Kakovostna zaposlitev za vse
Cilj: Zagotoviti dostopen trg dela z možnostmi, ki
vodijo do kakovostnih delovnih mest za vse mlade.
8. Kakovostno učenje
Cilj: Povezati in izboljšati različne načine učenja,
da se mlade pripravi na soočanje z izzivi stalno
spreminjajočega se življenja v 21. stoletju.
9. Prostor in participacija za vse
Cilj: Okrepiti demokratično participacijo in
avtonomijo mladih ter zagotoviti namenske prostore
za mlade na vseh področjih družbe.
10. Trajnostna zelena Evropa
Cilj: Ustvariti družbo, v kateri so vsi mladi
okoljsko aktivni, izobraženi in sposobni ustvarjati
spremembe v svojem vsakdanjem življenju.
11. Mladinske organizacije in evropski programi
Cilj: Zagotoviti vsem mladim enak dostop do
mladinskih organizacij in evropskih mladinskih
programov in s tem graditi družbo, ki temelji na
evropskih vrednotah in identiteti.
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vseh politikah in dejavnostih v zvezi z mladimi bi se morala
uporabljati naslednja načela:
a. enakost in nediskriminacija;
b. vključenost;
c. participacija;
d. globalna, evropska, nacionalna, regionalna in lokalna
razsežnost;
e. dvojni pristop (politike, namenjene izboljšanju življenja
mladih, ne smejo biti nikoli omejene le na področje mladih).

Foto:
arhiv Mladinskega
sveta Slovenije

Mladi smo
prihodnost.
Smo pa mladi tukaj
in zdaj!

ključevanje mladih v procese odločanja
in ustvarjanje pogojev za vključevanje sta
pomembna pogoja za razvoj avtonomnih
in odgovornih posameznikov ter ključna
za napredek družbe. Že nekoliko samoumevno postaja, da se izzive mladih v današnjem času
postavlja med prioritetne. Še posebej predvolilni čas
ponudi prostor odločevalcem, da ga napolnijo s parolami,
kako smo mladi prihodnost in pomemben del družbe, ki
ne sme biti preslišan. Prav od njih vse pogosteje slišimo,
da smo mladi sicer pasivni, da pa so njihova vrata vedno
odprta in da so nam vedno na voljo za konstruktiven
dialog. Eden od načinov, ki mladim ponujajo prostor in
možnost za vključevanje v odločanje, je strukturirani dialog, ki se po novem imenuje mladinski dialog. Mladinski
dialog je mehanizem, ki je nastal na pobudo Evropske
komisije leta 2010.
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Pa vendar, ali je zgolj dialog dovolj? Ali je dovolj, da
smo mladi samo prihodnost? Je dovolj, da se nas samo
vzpodbuja k dialogu in občasno tudi posluša?
Novembra 2018 so ministri držav članic na zasedanju v
Bruslju sprejeli Resolucijo o novi strategiji EU za mlade.
Cilj strategije EU je reševanje obstoječih in prihodnjih
izzivov, s katerimi se mladi srečujejo povsod po Evropi.
Strategija EU za mlade temelji na 11 evropskih ciljih mladih, ki so nastali v sklopu 6. cikla mladinskega dialoga,
katerega osrednja tema je bila »Mladi v Evropi: kako
naprej?« Mladi iz cele Evrope smo v letu in pol v sklopu vseevropskih posvetovanj skupaj zbirali teme, ki so
pomembne za mlade, in jih združili v 11 področij. Iz tega
participativnega procesa je nastalo 11 evropskih ciljev, ki
odražajo mnenja in vizijo Evrope mladih, udeleženih v
procesu mladinskega dialoga. Z januarjem 2019, z novim
predsedovanju Svetu EU, se je pričel 7. cikel mladinskega dialoga. Namen predsedujočega tria (tri zaporedne
predsedujoče države, ki skupaj pripravljajo program za
Svet EU; trenutno gre za trio Romunija, Finska in Hrvaška)

Pa vendar, ali je zgolj
dialog dovolj? Ali je
dovolj, da smo mladi
samo prihodnost? Je
dovolj, da se nas samo
vzpodbuja k dialogu
in občasno tudi
posluša?
na področju mladine je vključiti mladinski dialog v
zasledovanje 11-ih ciljev.

22

Mladinski dialog se je razvil kot metoda dela pri
posvetovanju z mladimi s ciljem, da se spodbudi njihova aktivna participacija v družbi. Mladinski dialog je inštrument, s
katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter
raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični
dialog z odgovornimi za mladinsko politiko. Mladi na podlagi
svojih izkušenj izpostavijo izzive, s katerimi se soočajo, izrazijo svoje mnenje in s tem oblikujejo ukrepe, ki jih v dialogu
naslovijo na odločevalce.
Mladinski dialog v Sloveniji poteka že osmo leto zapored.
V tem času smo izvedli številna posvetovanja z mladimi. Od
lokalnih in regionalnih do nacionalnih. Po celi Sloveniji smo z
mladimi v okviru dvodnevnih dogodkov pisali priporočila za
izboljšanje položaja mladih. Izvajali smo ulična posvetovanja,
kjer smo mlade spodbujali k pripravi pobud, s katerimi so izrazili, kakšno prihodnost si želijo in v kakšni Evropi želijo živeti. V
sodelovanju s srednjimi šolami smo z dijaki analizirali stanje v
njihovem lokalnem okolju in iskali rešitve za izboljšanje položaja mladih. Pridobivali smo mnenja od mladih preko spletnih
posvetovanj in pobude naslavljali na odločevalce, odgovorne
za dotična področja. Vsako leto smo organizirali dogodke na
državni ravni, kjer smo odločevalcem predstavljali priporočila,
ki so nastala v času posvetovanj. Na pol leta smo se udeleževali Evropske mladinske konference, kjer smo predloge mladih
iz Slovenije prenesli tudi do evropskih odločevalcev. In prav
na zadnji konferenci, ki je potekala marca 2019 v Bukarešti, je
bilo sklepno sporočilo konference jasno in zgovorno: »Mladi

smo prihodnost. Smo pa mladi tukaj in zdaj.« In
tukaj je prostor, da nas odločevalci
ne samo slišite, ampak tudi upoštevate. Priporočil, pobud in konkretnih
predlogov je dovolj. Če resnično
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mislimo, da smo mladi prihodnost in
pomembni tvorci družbe, nas mora
politika tudi sprejemati kot take.
Dialog je le prvi korak na poti k doseganju
sprememb, ključna pa so dejanja, ki sledijo,
ko se dialog zaključi. Čas je, da se ukrepe in
pobude mladih začne tudi uresničevati. Del
naslednjega tria predsedovanj Svetu EU je tudi
Slovenija. Čez dobro leto bomo imeli v Sloveniji priložnost, da dokažemo, da so mladi res

prioriteta. Cilje mladih, ki ponujajo konkretne rešitve za izzive, s katerimi se
soočajo mladi, je treba začeti uresničevati, prav tako pa tudi cilje, zapisane
v novi strategiji EU za mlade.
Glede naslednjega procesa mladinskega dialoga pričakujemo, da ga odločevalci sprejmejo kot pomemben del njihovega delovanja in kot priložnost
za približevanje evropskih, državnih in lokalnih politik mladim.
Pobude Evropske unije, med katere sodi tudi mladinski dialog, odločevalcem
velikokrat služijo kot prikladen izgovor, da Evropska unija ponuja mladim
veliko priložnosti, med drugimi tudi priložnosti za vključevanje v odločevalske procese. Premalokrat pa se vprašamo, ali so ti procesi res dovolj za
reševanje izzivov, s katerimi se mladi soočamo tukaj in zdaj. Evropska mladinska konferenca, ki bo potekala v drugi polovici leta 2021, bo priložnost,
da začnemo odgovarjati tudi na ta vprašanja.
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Ana Štromajer
Mladinski svet
Slovenije

Borut Cink
Movit
Foto:
Pisarna Evropskega
parlamenta v Sloveniji

Ne dovolimo drugim,
da odločajo o naši
prihodnosti

Pred prihajajočimi evropskimi volitvami smo se pogovarjali
z vršilko dolžnosti vodje Pisarne Evropskega parlamenta v
Sloveniji mag. Manjo Toplak.
vropski parlament je edina institucija Evropske unije, na katero imamo evropski državljani
preko volitev neposreden vpliv. Kako Evropski
parlament vpliva na naša življenja? Kakšne so
njegove pristojnosti?
Več kot 70 odstotkov zakonodaje, ki velja v Sloveniji, se sprejme
na evropski ravni in nato implementira v slovensko zakonodajo.
O tej zakonodaji soodločajo tudi evropski poslanci, ki jih mi
vsakih pet let izvolimo na evropskih volitvah. Naslednje so tik
pred vrati – 26. maja letos.

E

Struktura in vpliv Evropskega parlamenta na oblikovanje in sprejemanje evropskih predpisov in posledično na naša življenja sta
se skozi zgodovino krepila. Tako je danes Parlament edinstvena
večnacionalna parlamentarna skupščina, ki jo neposredno
volimo evropski državljani. 751 evropskih poslancev zastopa
več kot 500 milijonov državljanov in ima ključno vlogo pri izvolitvi predsednika Evropske komisije ter si s Svetom Evropske
unije deli pristojnosti na področju sprejemanja zakonodaje
EU na področjih, kot so svoboda potovanja, varnost hrane in
varstvo potrošnikov, okolje in večina gospodarskih sektorjev
in proračuna Unije.
Morda se to, kar sem povedala, sliši zelo abstraktno ali oddaljeno. V praksi to pomeni, da delo evropskih poslank in poslancev
pomembno vpliva na naša življenja. Na primer program Erasmus+, ki ga upravljate na nacionalni agenciji Movit, je eden
najbolj uspešnih in prepoznavnih programov Evropske unije, ki
mladim omogoča študij, udeležbo na učnih mobilnostih, šolanje
ali pridobivanje izkušenj v Evropski uniji. Pred dobrim tednom
(intervju je bil opravljen 2. aprila, op. a.) so evropski poslanci
sprejeli odločitev, da se sredstva za naslednji program Erasmus+
povečajo za trikrat, na 45 milijard evrov. To pomeni, da bo v
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Nalašč sem izbrala primere, ki zelo jasno ponazarjajo, kako velik vpliv na naš
vsakdan imajo odločitve Evropskega
parlamenta. Ti predstavljajo zgolj majhen del evropske zakonodaje, ki jo je
potrdil Parlament in zaradi katere so
naša življenja kvalitetnejša, varnejša in
tudi bolj svobodna. Zdi se mi,
da smo se zelo hitro navadili
na različne izboljšave in pri25
dobljene pravice, iz spomina
pa nam je ušlo, kako je prišlo
do teh sprememb. Deloma
se lahko strinjam s tistimi,
ki pravijo, da je to v večji meri čutiti pri
mladih, ki zaradi svoje starosti nimajo te
zgodovinske perspektive. To seveda v
ničemer ni problematično, pomembno
pa je predvsem v luči razumevanja vloge
in vpliva EU na nas. Na to nas opominjajo tudi reakcije številnih Britancev, ki
so šele po sprejemu odločitve o odhodu Združenega kraljestva iz Evropske
unije pričeli ugotavljati, kakšne bodo
konkretne posledice tega na vsakdanje življenje.

Pred petimi leti je na
volitvah v Evropski
parlament sodelovalo
24 odstotkov volilnih
upravičencev v
Sloveniji. To pomeni,
da je imel moj glas
dejansko težo štirih
glasov. Ne dovolimo
drugim, da odločajo v
naši prihodnosti.

Foto: © European Union 2018 - Source : EP / Photo: Christian CREUTZ

Kje lahko tisti, ki želijo izvedeti več o
delovanju, delu in vplivu Evropskega
parlamenta, pridobijo več informacij?
Ne glede na to, da živimo v digitalni dobi,
bi vaše bralce najprej prijazno povabila
na nespletno izkušnjo v Hišo Evropske
unije v Ljubljani (Dunajska cesta 20). Tukaj
lahko v našem multimedijskem centru
Doživi Evropo na interaktiven način spoznajo, kako delujejo evropske institucije
(Evropski parlament, Evropska komisija in
Svet Evropske unije). Obišče nas ogromno skupin, za katere po vnaprejšnjem dogovoru pripravimo tudi posebne predstavitve. Odprto imamo vsak delovni dan
med 9. in 18. uro in z veseljem sprejmemo
tudi nenapovedane obiske. Naši kolegi
bodo z veseljem poklepetali z vami in
odgovorili na vaša vprašanja.

Omeniti bi bilo potrebno še spletno stran
Kaj Evropa počne zame, ki jo je zasnovala Služba Evropskega parlamenta za
raziskave in vsebuje več sto kratkih enostranskih in razumljivo napisanih primerov pozitivnega vpliva EU na vsakdanje
življenje njenih prebivalcev. Uporabniki lahko brez težav najdejo specifične
informacije o tem, kakšne koristi je EU
prinesla njihovi regiji, posameznim poklicnim skupinam ali pri prostočasnih
aktivnostih ljudi.
Informacij o Evropski uniji in Evropskem
parlamentu je ogromno. Naša naloga je,
da so te čim bolj dostopne za vse evropske državljane in verjamem, da nam v
dobršni meri to uspeva. Seveda pa je
tudi naše delo še mogoče izboljšati, k
čemur tudi vseskozi stremimo.

Poleg tega lahko delo Evropskega parlamenta spremljate tudi na družbenih
omrežjih. Aktivni smo na Facebooku,
Twitterju in Instagramu. Brez tega dandanes praktično ne gre, še posebej, če želimo delo Parlamenta približati tudi mlajši
populaciji. Seveda smo prisotni tudi na
spletu s sodobno spletno stranjo, ki je
na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Omeniti pa velja tudi zvočni
program Evropskega parlamenta, ki je
zaživel nedavno. V pilotni fazi se vsebine
pripravlja v šestih evropskih jezikih, tudi
v slovenščini. V programu so te vsebine
na voljo v obliki podcastov na različne
teme, ki ponujajo uvid v dnevno dogajanje v Evropskem parlamentu, poglobljeno obravnavajo različne aktualne teme
in predstavljajo različne vidike delovanja
Parlamenta.

Do evropskih volitev nas loči še manj
kot mesec dni. Kako in kje se lahko o
možnostih za glasovanje informirajo
vsi tisti, ki na volilno nedeljo (26. maja
2019) ne bodo doma?
V Evropskem parlamentu smo pripravili
posebno spletno stran, slovenska različica je dostopna na www.evropske-volitve.eu, na kateri smo zbrali vse informacije, povezane s samim glasovanjem na
evropskih volitvah. Kje lahko glasujem,
katere dokumente potrebujem pri sebi
pri prihodu na volišče, kako spremenim
kraj glasovanja, kakšni so roki, ki jih moram upoštevati, če želim spremeniti, kje
bom oddala svoj glas, itd. Sistem organizacije volitev v Sloveniji nam pri glasovanju omogoča kar nekaj fleksibilnosti. Od
nas zahteva le, da te možnosti poznamo
in jih pravočasno izkoristimo.
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obdobju 2021–2027 v programu sodelovalo 12 milijonov ljudi. Za primerjavo:
od leta 1988 do lanskega leta je v programu Erasmus+ sodelovalo 9 milijonov
ljudi. Če nadaljujem s primeri, bi omenila
že malo pozabljeno odpravo stroškov
gostovanja (t. i. roaming), pri katerem
je Evropski parlament odigral ključno
vlogo. Nikoli ni dobro, ko moramo uveljavljati svoje pravice kot letalski potniki
zaradi odpovedi letov ali velikih zamud,
a na srečo nam pri tem pomaga evropska zakonodaja s tega področja, ki ščiti
naše pravice. Tudi dvoletna garancija na
vse elektronske izdelke, kupljene v EU,
in možnost vračila blaga, kupljenega na
spletu, v 14 dneh sta posledici odločitev,
ki jih sprejemajo evropske poslanke in
poslanci.

Foto:
Pisarna Evropskega
parlamenta v Sloveniji
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Evropski parlament v sodelovanju z nacionalni informacijskimi pisarnami in številnimi drugimi partnerji že skoraj
leto dni izvaja kampanjo Tokrat grem volit. Njen namen je
sprotno obveščanje o evropskih volitvah in motivacija mladih za udeležbo na volitvah v Evropski parlament. Pogosto
slišimo, da mladih volitve in politika ne zanimata. Kakšna
je vaša izkušnja izvajanja kampanje, skozi katero je vaša
ekipa v stiku s precejšnjim številom mladih iz vseh koncev
Slovenije?
S kampanjo smo začeli junija 2018, pri čemer smo aktivnosti
okrepili v zadnjem tromesečju lanskega leta. Do sedaj se je
kampanji preko spletne strani tokratgremvolit.eu pridružilo
skoraj 11.000 Slovencev, izmed katerih se jih je več kot 300
odločilo, da bodo v kampanji sodelovali kot prostovoljci. Med
njimi prevladujejo mladi.

Več kot 70 odstotkov
zakonodaje, ki velja v
Sloveniji, se sprejme na evropski
ravni in nato implementira v
slovensko zakonodajo. O tej
zakonodaji soodločajo tudi
evropski poslanci.
Naša izkušnja z njimi, tako s tistimi, ki pomagajo pri kampanji, kot tistimi, ki jih srečujemo na terenu, je, da imajo mladi
premalo priložnosti, da bi izrazili svoje mnenje in bili pri tem
slišani. Ne strinjam se, da so mladi pasivni in da jih nič ne
zanima. Večkrat se je izkazalo, da ko jim daš priložnost in
jim prisluhneš, povedo, kaj menijo, da je dobro, kaj bi bilo
potrebno spremeniti in na kakšen način.

Ko govorim o kampanji, moram izpostaviti prizadevnost in srčnost naših prostovoljcev ter njihov
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prispevek h kampanji. V času načrtovanja aktivnosti v Sloveniji smo se odločili, da želimo tudi v
sami kampanji dati glas mladim. Tako prostovoljci
upravljajo s profili kampanje na različnih družbenih
omrežjih in pri tem izpostavljajo vsebine, ki se njim zdijo pomembne, ter jih predstavljajo na način, ki se jim zdi primeren.
Poleg tega so aktivni tudi na obiskih po šolah, domovih za
upokojence in različnih prireditvah.
Hvaležna in ponosna sem na vse, ki del svojega prostega
časa namenjajo osveščanju sodržavljanov o evropskih volitvah
in motivirajo, predvsem mlade, da se jih udeležijo. O skupni
Evropi moramo namreč odločati vsi, saj je široka politična
participacija nujna za njen uspeh. Prvi takšen korak je oddaja
glasovnice.
Zakaj je pomembno, da se 26. maja 2019 udeležimo volitev
v Evropski parlament?
Pred petimi leti je na volitvah v Evropski parlament sodelovalo
24 odstotkov volilnih upravičencev v Sloveniji. To pomeni,
da je imel moj glas dejansko težo štirih glasov. Ne dovolimo
drugim, da odločajo v naši prihodnosti. Vsakokratne volitve
so priložnost, da s svojim glasom povemo, kakšno Evropsko
unijo želimo.
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Tokrat grem
volit za ...

Brez vas tega projekta ni.

S tem namenom smo ustanovili platformo Tokratgremvolit.
eu, ki temelji na dveh ključnih elementih: sporočilu in signalu.

KAKO SE TOREJ LAHKO TUDI VI VKLJUČITE
V PROJEKT?
• Z registracijo na spletni strani Tokratgremvolit.eu. Za to
vam bomo izjemno hvaležni, a bi vas obenem radi vzpodbudili, da naredite še korak naprej.
• S širjenjem poziva k registraciji in udeležbi na volitvah
preko platforme Tokratgremvolit.eu svojim znancem, prijateljem, sorodnikom, sošolcem, sodelavcem itd.
• S promocijo kampanje Tokrat grem volit na družbenih
omrežjih, tudi v vrstah naše ekipe prostovoljcev, in/ali
s sodelovanjem pri multimedijski razsežnosti projekta.
• S sodelovanjem na dogodkih: v vlogi komunikatorja
(nagovarjanje ljudi), z logistično pomočjo pri pripravi in
izvedbi dogodka ali v kaki drugi vlogi.
• Z organiziranjem lastnih dogodkov, pa najsi gre za manjša
srečanja/razprave v lokalnem mladinskem centru, gasilskem, kulturnem ali drugem društvu, knjižnici, kavarni ali
domu upokojencev ali za promocijski nastop v okviru
večjega dogodka. Pri tem vam bomo pomagali v skladu
z vašimi željami in našimi zmožnostmi.

če vsi volimo, vsi zmagamo.
Sporočilo: Je jasno in izpostavlja pozitivne vidike evropskega
povezovanja. To ne pomeni, da si zatiskamo oči pred negativnimi platmi, politikami in odločitvami EU, s katerimi se
posamezniki ne strinjajo, a je vendarle treba poudariti, da je
evropsko povezovanje proces, ki kljub nekaterim slabostim
vodi v pozitivno smer, tako z nacionalnega kot z mednarodnega vidika. Obenem je pomembno izpostaviti, da moramo
o skupni Evropi odločati vsi, da je torej široka politična participacija nujna za njen uspeh.

S projektom poskušamo
pridobiti neposreden
stik (z vpisom v bazo
Tokratgremvolit.eu) s
čim večjim številom
volivcev, kar nam bo
omogočilo, da jim na
dan volitev oziroma
neposredno pred
njim pošljemo signal
– prijazno vabilo, naj
stopijo do volišča in
oddajo svoj glas.

Ključni za kampanjo, ki
gradi od spodaj navzgor, ste
vi, proevropsko naravnani
in politično aktivni mladi
državljani, ki ste pripravljeni
sodelovati pri širjenju sporočila
svojim prijateljem, znancem,
sorodnikom, sošolcem,
sodelavcem in širši javnosti. Brez
vas tega projekta ni.

red prihajajočimi evropskimi volitvami, ki bodo v Sloveniji
potekale 26. maja 2019, smo v Evropskem parlamentu zagnali
projekt Tokrat grem volit, s katerim želimo povezati državljane, ki verjamejo v povezano Evropo, ter z njihovo pomočjo
povečati interes za Evropsko unijo in politično participacijo
pri njeni gradnji oziroma razvoju.

P

ZAKAJ?
V Sloveniji je bila udeležba na zadnjih evropskih volitvah vsega 24-odstotna, s čimer smo se uvrstili na rep Unije. Zaradi trenda, ki ga nakazuje, je
še bolj skrb vzbujajoč podatek, da je na volišča odšlo samo 15 odstotkov
mladih. Ti podatki v povezavi z nekaterimi skrb vzbujajočimi procesi v Evropi
v zadnjem času (brexit ter vzpon populizma, agresivnega nacionalizma in
spodkopavanja demokratičnih vrednot) zahtevajo nov pristop pri širjenju
pozitivnih vidikov evropskega povezovanja in spodbujanju politične participacije (ne le) na volitvah.

28

Signal: S projektom poskušamo pridobiti neposreden stik (z
vpisom v bazo Tokratgremvolit.eu) s čim večjim
številom volivcev, kar nam bo omogočilo, da jim na
dan volitev oziroma neposredno pred njim pošljemo signal – prijazno vabilo, naj stopijo do volišča
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in oddajo svoj glas.
S KAKŠNIM NAMENOM?
Neposredni kratkoročni cilj je usmerjen v dan volitev, 26. maj 2019. Želimo si čim bolj razširiti informacijo o
volitvah in volivce spodbuditi, naj oddajo svoj glas in tako
sooblikujejo svojo prihodnost, kot tudi prihodnost Evropske
unije. Srednjeročni cilj projekta, ki se bo nadaljeval tudi po
volitvah, pa je v širši javnosti okrepiti poznavanje EU, principov
in načel njenega delovanja ter jo seznaniti s tem, kaj nam EU
nudi in kaj lahko pričakujemo od nje. Dolgoročni cilj projekta
je torej tudi krepitev politične participacije državljanov.
S KOM?
Ključni za kampanjo, ki gradi od spodaj navzgor, ste vi, proevropsko naravnani in politično aktivni mladi državljani, ki ste
pripravljeni sodelovati pri širjenju sporočila svojim prijateljem,
znancem, sorodnikom, sošolcem, sodelavcem in širši javnosti.

KAKO?
Aktivnosti v okviru kampanje Tokrat grem volit niso usmerjene samo v digitalni svet, čeprav je ta izjemno pomemben
predvsem pri nagovarjanju mlajše populacije, ampak svoje
sporočilo širimo od ust do ust tudi v fizičnem svetu, na različnih dogodkih v lastni ali organizaciji drugih (okrogle mize,
predavanja, posveti, dialogi z državljani, sejmi itd.).

Doslej se je na platformo tokratremvolit vpisalo že več 11.000
posameznikov iz Slovenije. Med njimi je več kot 300 prostovoljcev, ki preko socialnih omrežij ali pa v svojem lokalnem
okolju izvajajo različne aktivnosti, kot so denimo delavnice
za srednješolce, obiski oskrbovancev v domovih za starejše
in medgeneracijskih centrih ter drugi dogodki. Vsekakor bi
radi slišali tudi vaše mnenje in morebitne ideje, kako bi lahko
še na druge načine prispevali k skupnemu cilju.

S projektom Tokrat grem volit
želimo povezati državljane, ki
verjamejo v povezano Evropo,
ter z njihovo pomočjo povečati
interes za Evropsko unijo in
politično participacijo pri njeni
gradnji oziroma razvoju.

• volitve v Evropski parlament •
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Pisarna Evropskega
parlamenta v Sloveniji

KAJ?
Zaradi zgoraj navedenih razlogov in okoliščin smo v Evropskem parlamentu pred tokratnimi volitvami nadgradili »klasične« metode spodbujanja volivcev k oddaji glasu s projektom,
katerega cilj je povezati proevropsko naravnane državljane in
z njihovo aktivno pomočjo razširiti naše sporočilo v vse pore
družbe. Zavedamo se, da korenite spremembe na področju
politične participacije niso mogoče brez aktivne pomoči vas,
angažiranih (mladih) državljanov.

elavnice z mladimi, kot
klasična oblika dela z
mladimi, so še vedno
ena boljših in najbolj
učinkovitih oblik, s katerimi mladim na dovolj kakovosten
in poglobljen način prenesemo informacije in vsebine ter jih opremimo z
zadostnim poznavanjem teme, da lahko
tudi naredijo naslednji korak – torej,
da dosežemo želeni učinek. V poplavi
dražljajev, informacij, katerim smo vsakodnevno izpostavljeni, in različnih medijev, kanalov in socialnih omrežij, ki jih
spremljamo, je z naše strani potrebno
že predhodno zanimanje oz. zavedanje, katere informacije iščemo in za kaj
jih bomo uporabili – da jih poiščemo,
prefiltriramo, ovrednotimo in po potrebi
uporabimo.

jo prinaša mednarodno prostovoljstvo
ter nekaj osebnih zgodb prostovoljcev
in prostovoljk, ki so se udeležili EVS-a. V
duhu slogana evropskega tedna mladih
2017 »Oblikuj. Premikaj. Sodeluj.« smo se
posvetili aktivnemu državljanstvu mladih. Namen tega modula je bil doprinesti k aktivaciji mladih. Mladim smo želeli
omogočiti razmislek o lastni participaciji
v družbi in o tem, kako je ta povezana
z aktivnim evropskim državljanstvom,
raziskati različne oblike in opredelitve
aktivnega evropskega državljanstva ter
mlade s konkretnimi koraki spodbuditi
k (še bolj) aktivnemu evropskemu državljanstvu v prihodnosti. V načrtu imamo
že nove teme, ki bi jih lahko naslovili z
delavnicami, od medijske pismenosti in
kritičnega razmišljanja do vključevanja
migrantov in beguncev.

Eurodeskove delavnice
za spodbujanje
mladih k udeležbi v
evropskih mednarodnih
priložnostih, k
aktivni participaciji in
državljanstvu

Izvedba delavnic: izvedba delavnic poteka v šolah, mladinskih centrih,
društvih, dijaških domovih. Delavnice so prirejene tako, da je možna izvedba v 45 minutah, idealno pa je, če sta na voljo dve šolski uri oz. 90 minut.
Odzivi na delavnice, pristop in metode, uporabljene na delavnicah, so zelo
pozitivni, tako s strani izvajalcev kot gostiteljev in udeležencev delavnic.
Poročilo in evalvacija izvedbe: Po vsaki izvedeni delavnici izvajalci izpolnijo poročilo, v katerem izpostavijo morebitne težave pri izvedbi, posebnosti,
kaj se je izkazalo za dobro in kaj slabo. Skupno poročilo pošljemo vsem
udeležencem, kar pripomore k deljenju izkušenj, refleksiji in seveda kot
vir za razvoj nadaljnjih modulov.

Od ideje za temo naslednjega modula
do izvedbe delavnic je potrebnih naslednjih nekaj faz:

D

Če želimo pri mladih vzpodbuditi interes za nove vsebine ali pri njih ozavestiti teme, o katerih sicer ne razmišljajo, je potreben bolj poglobljen pristop
predstavljanja vsebin in informacij, pri
katerem lahko uporabimo različne metode, spodbudimo aktivno vključenost in refleksijo udeležencev ter z njimi
vzpostavimo osebni stik, poleg tega pa
jim ponudimo reference za nadaljnje
informacije in korake. O obravnavanih
temah lahko razmišljajo še po delavnicah in se o njih pogovarjajo z vrstniki.
Čeprav je pomembno, da se, če želimo
dosegati mlade, s svojimi informacijami pojavljamo tudi na drugih kanalih in
socialnih omrežjih, so izkušnje in odzivi
izvajalcev delavnic pokazali, da pravi

dobijo konkretno izkušnjo, pripravo na nastop, delijo morebitne dvome
in strahove ter dobijo priložnost v varnem okolju preizkusiti predlagane
metode.
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učinek in nova občinstva lahko dosežemo z delavnicami, ki so oprijemljiva
in konkretna izkušnja že sama po sebi. Iz konkretne izkušnje lahko potem
na primer sledi proces izkustvenega učenja po Kolbovem ciklu z zadnjo fazo
aktivnega eksperimentiranja.
Do sedaj so bili razviti trije moduli delavnic za spodbujanje mladih k udeležbi
na volitvah v Evropski parlament – za Evropske volitve v letih 2009, 2013 in
2019. V teh modulih se mladim predstavi nekaj ključnih informacij o delovanju
Evropskega parlamenta in Evropske unije ter kako zelo odločevalski procesi,
ki potekajo v Evropskem parlamentu, konkretno vplivajo na naša življenja. Ta
modul delavnic se izvaja še v letošnjem letu, zato več o njem v drugi polovici
prispevka. Razvili smo tudi modul na temo socialnega vključevanja mladih,
v katerem mladi preizkušajo in se vživljajo v različne vloge posameznikov z
manj priložnosti in na ta način krepijo svojo solidarnost in prispevek k vključujoči družbi. Modul, namenjen spodbujanju mladih k različnim oblikam prostovoljstva, je mladim predstavil različne možnosti za prostovoljstvo od lokalne
do mednarodne ravni, različne oblike prostovoljstva, kaj prostovoljstvo prinese
prostovoljcem in skupnostim ter seveda konkretne naslove, na katere se mladi
lahko obrnejo, če želijo postati prostovoljci. Ob 20. obletnici Evropske prostovoljske službe (EVS) smo mladim natančneje predstavili učno izkušnjo, ki
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Eurodesk Slovenija že od leta 2008
organizira različne delavnice za
mlade o različnih evropskih temah,
pomembnih za mlade. Namen
delavnic je tako mlade informirati o
obravnavanih tematikah in pri njih
sprožiti aktivacijski element, povezan
s temo posameznega cikla delavnic.

Živa Mahkota
Eurodesk
Movit

Tematska zasnova modulov
delavnic: Zbiranje vsebin, metod in oblikovanje priročnikov
in delovnih listov za podporo
izvajalcem pri izvedbi. V tem
delu je pomembna poglobitev v
temo, razmislek, kako se držati
tipskega poteka delavnic, hkrati
pa metode prilagoditi temi ter ohraniti
ravnotežje med neformalnimi metodami
in dejstvom, da izvedba večine delavnic
poteka v šolskem okolju in v časovnem
okviru ene šolske ure.
Usposabljanja za izvajalce delavnic:
Na njih se izvajalci, praviloma so to mladinski informatorji, aktivni v organizacijah, ki delujejo kot regionalni partnerji
Eurodesk, seznanijo s koraki izvedbe,
priporočenimi metodami ter dodatnimi
vsebinskimi informacijami, gradivi in viri.
Na usposabljanjih predebatiramo tudi
različne prilagoditve metod glede na
skupine, s katerimi bodo izvajalci delali, kako se pripravimo na izvedbo in
kako lahko tudi sami uporabimo druge
metode. Čeprav so priročniki zasnovani
kot metoda, ki jo lahko uporabi vsak, z
natančno razčlenjenimi koraki in gradivi,
lahko izvajalci sami dodajajo in prilagajajo metode glede na lastno presojo, stil
izvedbe in skupino, s katero delajo. Kot
priprava na kakovostno izvajanje je ta
korak ključnega pomena, saj izvajalci

DELAVNICE ZA SPODBUJANJE MLADIH K
UDELEŽBI NA VOLITVAH V EVROPSKI
PARLAMENT
V lanskem letu smo pripravili že tretjo serijo delavnic
na temo spodbujanja mladih k udeležbi na volitvah
v Evropski parlament. K temu so nas vzpodbudili
podatki Evropskega parlamenta glede udeležbe
na evropskih volitvah: v Sloveniji je bila udeležba
na zadnjih evropskih volitvah le 24-odstotna, med
najnižjimi v Uniji, na volišča pa je odšel samo vsak
sedmi mladi volivec.

Osrednji namen delavnic je bil mladim pokazati, da odločitve
Evropskega parlamenta vplivajo na njihova življenja in da
vrednote in pravice, ki jih živimo kot evropski državljani, niso
tako samoumevne, ter jih ozavestiti in o njih razpravljati. Manja
Toplak, v. d. vodje pisarne EP v Sloveniji, je na usposabljanju
predstavila prihajajočo kampanjo Evropskega parlamenta, ki

Metode dela smo prilagodili tako,
da so bile bolj zanimive in razumljive za ciljno skupino. Vključili
smo več skupinskih aktivnosti,
skozi katere so mladi udeleženci
spoznavali delovanje Evropskega
parlamenta in se seznanili z delom
evropskih poslancev. Udeležencem smo na ta način predstavili,
kaj vse mladim Evropa ponuja in
katere ugodnosti so posledica dela
evropskega parlamenta.

tudi še posebej nagovarja mlade. Izpostavila je, da so mladi
rojeni Evropejci in si življenja brez EU sploh ne predstavljajo,
zato je toliko pomembneje, da z njimi razpravljamo o evropski
ideji in vrednotah ter konkretnemu vplivu na naša življenja.
Zanimiv je podatek, da je kar 70 % nacionalne zakonodaje,
sprejete v Evropskem parlamentu v obliki direktiv, ki jih države
članice vključijo v svojo zakonodajo.
Večina delavnic je bila že izvedenih, nekaj pa jih je do volitev
še v načrtu. Evalvacije do sedaj so pokazale, da je znanje in
zanimanje med dijaki zelo raznoliko, zato je potrebno sprotno
prilagajanje uporabljenih metod, primerov in obravnavanih
tem. Evalvacije tudi kažejo, da mladi nikakor niso pasivni in
nezainteresirani, le spodbuditi jih je treba na pravi način, da
spregovorijo o stvareh, ki so jim pomembne in za katere se
jim zdi vredno boriti. Koliko mladih bo dejansko odšlo na
volitve bomo težko preverili, verjamemo pa, da bo odstotek
med tistimi, ki so se udeležili delavnic, višji, kot bi bil sicer.

Evropa v šoli
Program
Erasmus+: Mladi v akciji
Ključni ukrep 1

Če želite, da se delavnica na temo volitev v Evropski parlament izvede tudi v vaši šoli ali organizaciji, nas lahko kontaktirate na info@eurodesk.si ali na telefonsko številko
01/430 47 48 in pogovorili se bomo o možnostih izvedbe.

Opazilo se je, da so mladi poznali nekatere osnove
EU. To se je odražalo v hitrosti izpolnjenega kviza.
Pokazali so predznanje, na katerem smo gradili.
Pogledali smo možnosti za mlade v EU, kjer so mladi
spoznali Erasmus+ in ostale projekte EU za mlade.

ZA KONEC NEKAJ IZJAV
IZVAJALCEV DELAVNIC:

Mladim je sistem EU bolj
poznan, vedo kam in kako
do pripravništva v EP. Preko
anekdot so spoznali slovenske
evropske poslance in tekoče
teme v EP. Odgovorili smo si,
zakaj je dobro, da kot mladi
gremo volit.

Primož Veselič
Društvo Mladi
Evropejci

Vsekakor so pridobili razgledanost o
Evropski uniji, njenih institucijah, evropskih
volitvah, evropskem parlamentu, zakonodajnih pristojnostih, širitvi EU, monetarni uniji.
Razvili so tudi kompetence argumentiranja,
predvsem v debatnem delu, o kakšni Evropi
sanjajo. Razvijali so tudi matematično kompetenco, ko je bilo potrebno računati število
evroposlancev glede na število prebivalcev
EU in ga primerjati s številom v Sloveniji.
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V Društvu za spodbujanje evropskih vrednot in federalizma
Mladi Evropejci, nevladni in neprofitni organizaciji, ki združuje
mlade proevropsko usmerje ne slovenske in evropske državljane, smo se lani na razpis za program Erasmus+: Mladi v akciji
odločili prijaviti projekt usposabljanja Evropa v šoli.
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zasnovo projekta smo vložili resnično veliko
truda, pa tudi pričakovanj in upov, saj je šlo za
sploh prvo prijavo našega društva na evropski
razpis in eno osrednjih aktivnosti. Dodobra smo
se podučili o prijavnem postopku in specifikah
programa Erasmus+, hkrati pa tudi o programu Evropa v šoli,
ki je sicer dolgoletni projekt naše krovne organizacije Mladih
evropskih federalistov (JEF) iz Bruslja in smo ga na nacionalni ravni z obiski srednjih šol in interaktivnimi predstavitvami
Evropske unije že pred tem kot prvi začeli izvajati v Sloveniji.

V

Temu primerno je bilo seveda sredi julija, ko so bili znani rezultati 2. prijavnega roka, veselje ob novici o uspešni prijavi
in osvojitvi zglednih 83 točk pri ocenjevanju. Dobili smo jasen
signal, da smo projekt zastavili dovolj dobro, da smo vredni
zaupanja nacionalne agencije in dodelitve evropskih sredstev.

Mladi so skozi delavnico spoznali
delovanje Evropskega parlamenta, seznanili so se s programi
za mlade, ki jih financira EU, in
spoznali možnosti udejstvovanja v
njih. Spoznali so, kako pomembno
je, da gredo na volitve, saj lahko
le tako vplivajo na izvolitev in aktivno sodelujejo (aktivno evropsko
državljanstvo).

Zagrizli smo v delo in se lotili vseh praktičnih vidikov organizacije šestdnevnega izobraževanja 32 mladih iz petih evropskih
držav. Potrebno je bilo namreč še veliko koordinacije s partnerskimi organizacijami iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Malte,
da so resnično vse zagotovile po šest obljubljenih udeležencev.

šoli. S tem je projekt torej zagrizel tudi v kočljivo
vprašanje družbene participacije mladih – udeležence in vključene dijake smo namreč skozi
vse izvedene aktivnosti spodbujali h kritičnemu
razmišljanju o aktualnih družbenih in političnih
vprašanjih ter preko tega k aktivnemu evropskemu državljanstvu.
Osrednji namen mobilnosti je bil torej neformalno izobraževanje o pomembnosti demokracije,
evropskih vrednot in integracij, udeleženci pa
so hkrati pridobili tudi nekaj znanja o različnih
evropskih kulturah ter preko kulturne pestrosti
razvijali vrednote, kot sta solidarnost in strpnost.
Končna aktivnost našega projekta oz. primarni
cilj izobraževanja je bil obisk 10 razredov na Gimnaziji Brežice, kjer so udeleženci dijakom na
sodoben način približali EU in odprli razpravo
o pomembnosti družbene participacije. Skozi
omenjeno izkušnjo bodo tako lahko udeleženci
znanje prenašali ostalim članom svojih organizacij
in vrstnikom v lokalnem okolju.
Tekom projekta smo organizirali sedem večjih
delavnic (Evropa in jaz, o sodobnih izzivih EU,
demonstracijo obiska Evropa v šoli itd.) in krajši
izlet v bližnjo Sevnico. Vsebine v obliki predavanj
smo omejili zgolj na nujno potrebne, vse ostale
pa oblikovali kot delo po skupinah, debato (npr.
s tehniko »fishbowl«) ali pa kot predstavitev nekaterih interaktivnih orodij (npr. kvizi, hitri zmenki
na temo Evrope, video vsebine).
Od udeležencev smo dobili večinoma pozitivne
odzive, saj jim je bil všeč koncept projekta, sproščeno vzdušje, kulturna pestrost in pa interaktivnost vsebin oz. delavnic, ki jo je pohvalil tudi
marsikateri dijak.
Po drugi strani smo videli, da obstaja še veliko
prostora za izboljšave pri organizaciji oz. logističnih
podrobnostih, ki se jih človek pogosto zave šele ob
konkretni realizaciji. Vse skupaj je za naše društvo
tako predstavljalo izjemno izkušnjo in odlično šolo
organizacije projektov, preko novih poznanstev
in medkulturne izmenjave pa seveda tudi veliko
osebnostno obogatitev vključenih članov.

Poleg tega je bilo seveda potrebno urediti še celo vrsto organizacijskih oz. logističnih podrobnosti: kateri hostel izbrati,
kako zagotoviti varnost udeležencev, kako organizirati prevoz
itd. Za trening oz. usposabljanje smo na koncu izbrali hostel
Mladinskega centra Brežice in kontaktirali brežiško gimnazijo,
kjer smo naleteli na zelo pozitiven odziv ter se dogovorili za
obisk 10 razredov.
Projekt Trening Evropa v šoli je bil v osnovi sestavljen iz ene
aktivnosti – istoimenske mobilnosti mladinskih delavcev, ki so
se v Slovenijo prišli usposabljat za izvajanje projekta Evropa v

Foto: Društvo Mladi Evropejci
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Usposabljanje je potekalo lanskega maja z namenom, da
izvajalci spoznajo vsebine, dobijo čas za uskladitev delavnic
z gostiteljskimi organizacijami (šolami) in čas za razmislek
o obravnavanih temah. Simona Muršec in Sašo Kronegger,
trenerja na usposabljanju, sta v poročilu z usposabljanja izpostavila: »Eden od ključnih elementov priprave izvajalcev
delavnice o volitvah v EP je razmislek o lastnih vrednotah,
povezanih z volitvami in EU. Kompetence so sestavljene iz
treh ključnih elementov: znanja, veščin in odnosov. Znanje
o volitvah in posledicah odločitev volivcev lahko najdemo
na spletu, veščine razmisleka o programih političnih skupin
je mogoče trenirati, odnos do volitev pa je stvar osebnega
občutenja in se spreminja v odvisnosti od širšega nabora
vrednot, ki jih posameznik ozavesti. Zato je smiselno govoriti
o vrednotah in prepričanjih, ki jih imamo o volitvah, vplivu
posameznika na evropske odločitve in deležu odločitev, ki
jih z neudeležbo prepustimo drugim.«

4. NACIONALNA
SEJA EVROPSKEGA
MLADINSKEGA
PARLAMENTA
SLOVENIJE

vgusta 2018 je v Ljubljani potekla 4. Nacionalna konferenca Evropskega mladinskega
parlamenta Slovenije, kjer je sodelovalo
približno 200 dijakov in študentov med
15. in 25. letom starosti iz petindvajsetih
evropskih držav. Konferenca je potekala pet dni, med
katerimi so se udeleženci spoznali preko teambuildinga,
v mednarodnih delovnih skupinah iskali rešitve za pereče
evropske probleme in o njih debatirali na generalni skupščini. Tekom dogodka so spoznavali druge kulture in s
tem krepili veščine mednarodnega dialoga, sprejemanja
in medsebojnega spoštovanja.

A

Na konferenci so udeleženci gradili veščine debatiranja, izražanja lastnega mnenja in sklepanja kompromisov,
krepili svoje znanje angleščine in razvijali številne druge
mehke veščine, kot so vodenje ekip, kreativnost in organiziranje. Poleg glavnih delov seje, teambuildinga in
debatiranja o zastavljenih problematikah smo v večernih
urah poskrbeli tudi za zanimive dogodke, kot so evropska
vas, kjer so udeleženci spoznavali različne kulture skozi
želodec ob pokušanju nacionalnih jedi iz različnih držav.
Na info sejmu so si izmenjali ideje o temah, s katerimi so
se ukvarjali čez dan in tako konstruktivno izboljšali delo
drug drugega. Tujcem smo omogočili tudi voden ogled
po Ljubljani, dogodek pa smo zaključili na svečanem gala
večeru, kjer smo obeležili tudi peto obletnico Evropskega
mladinskega parlamenta Slovenije.
Namen konference je bil združiti mlade z različnih koncev Evrope in jim ponuditi varen prostor za razmišljanje
o aktualnih problemih, s katerimi se lahko poistovetimo
ne le v Sloveniji, ampak so ti bolj ali manj skupni vsem
Evropejcem. S pomočjo podpore programa Erasmus+
smo udeležbo na dogodku lahko omogočili skoraj 200
udeležencem. Konferenco so v celoti vodili in organizirali
mladi prostovoljci, vsa sredstva pa so bila namenjena
zgolj izvedbi seje.

Na 4. Nacionalni seji EMP Slovenija so udeleženci spoznavali
sisteme delovanja Evropske unije na teoretičen in praktičen
način. Med drugim so svoje ideje spisali v obliki resolucij, ki
so podobne pravim resolucijam Evropske komisije (seveda
v poenostavljeni obliki), zadnja dva dneva pa so na generalni skupščini debatirali na način, ki (v prilagojeni različici)
posnema debate poslancev v Evropskem parlamentu. Na
konferenci so nas obiskali tudi gostje z Ministrstva za zunanje
zadeve, Unesca in vladnega projekta Slovenija 2050, ki so z
udeleženci delili nekaj besed in nato z njimi tudi
razpravljali o pomembnih zadevah. Naš dogodek
pa se je znašel tudi v novicah na televiziji RTV
Slovenija, Valu 202 in v oddaji Svet na Kanalu A.
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Z dogodkom smo dokazali, da tudi nas mlade zanima, kaj se dogaja v svetu, in želimo sodelovati pri
odločanju o svoji prihodnosti. Kljub mladosti nam idej in vneme
ne manjka, hkrati pa so priložnosti, kjer lahko neposredno
debatiramo z odločevalci precej redke, zato si jih moramo
včasih ustvariti sami. Točno to se trudimo mladim omogočati
mi na tem in podobnih dogodkih, ki jih organiziramo vsako
leto. Hkrati pa tako izobražujemo aktivne državljane, ki ne
gledajo le nase, ampak na celotno Evropo. Po nekaj letih v
organizaciji naši prostovoljci EMP zapustijo bolj samozavestni,
odgovorni in vestni državljani, iz naših vrst pa prihajajo tudi
številni bodoči odločevalci. Seveda pa se ne bomo ustavili pri
le enem takem dogodku. Trenutno že trdo delamo pri pripravi
5. Nacionalne seje EMP Slovenija, ki bo letos potekala julija
v Ljubljani.

Foto: EYP Slovenia

Kamal Izidor Shaker
Mreža MaMa

Vsi smo Eu
Program
Erasmus+: Mladi v akciji
Ključni ukrep 3
amen projekta mladinskega dialoga z naslovom Vsi smo EU, ki
ga Mreža MaMa redno
izvaja v sodelovanju z
Mladinskim svetom Slovenje, je, da
spodbudimo mlade k aktivni participaciji ter da tako skozi mladinski dialog
oblikujejo predloge in pobude ter jih predajo nacionalnim
in evropskim odločevalcem.
Mladi ob tem pridobijo nove
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veščine in osvojijo kompetence, ki jim bodo služile za
doseganje učinkovitega dialoga znotraj projekta in širše v
družbi. V projektu smo posebno pozornost namenili promociji in pojavljanju
na družbenih omrežjih, predvsem pa
temu, katera so/bodo tista sporočila,
ki pritegnejo mlade, da postanejo aktivni državljani in aktivno participirajo
v družbi pri oblikovanju javnih tem.
Mladinski dialog je proces, ki mladim
omogoča, da spoznajo pomen aktivnega udejstvovanja v družbi in zaznajo,
da lahko tudi posameznik spreminja
svet, pa naj gre za preproste predloge
in ideje ali pa za ukrepe in sistemske

N
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spremembe. Pomembno je, da mladim
skozi proces mladinskega dialoga v
projektu Vsi smo EU predstavimo pomen udeležbe na prihajajočih evropskih volitvah in s tem tudi aktivnega
državljanstva. Po evropskih volitvah pa
bomo izvedli posvetovanja/delavnice z
novo izvoljenimi poslanci z namenom
skupnega oblikovanja priporočil in morebitnih politik, ki se dotikajo mladih
na nacionalni in evropski ravni. Skozi
projekt se bomo osredotočili tudi na
glavne teme prihajajočega cikla mladinskega dialoga pri programih predsedovanj Romunije, Finske in Hrvaške.
Te teme izpostavljamo tudi na regijskih
dogodkih. Mladi tako razpravljajo na
teme zaposlovanja, razvoja podeželja
in kakovosti mladinskega dela.
AKTIVNOSTI V PROJEKTU
VSI SMO EU
Ob začetku projekta smo izvedli
predstavitev projekta ter z mladimi in
mladinskimi delavci opredeleili ključne
potrebe in teme, ki zanimajo mlade.
Vse aktivnosti projekta bodo namenjene promociji aktivnega (in evropskega)
državljanstva skozi mladinski dialog.

Trenutno smo v fazi izvajanja regijskih
posvetov, na katerih sodelujejo mladi,
mladinski delavci, promotorji, mladinski
svet lokalnih skupnosti (MSLS), lokalni
odločevalci in drugi relevantni lokalni,
nacionalni in evropski deležniki, ki bodo
oblikovali ideje in predloge ter podali mnenja in stališča, kakšno Evropo si
želijo v prihodnje. Predlogi in ukrepi
pa ostanejo sami sebi namen, če niso
podani naprej, zato jih bomo predali in
predstavili odločevalcem (kandidatom
za evropske poslance). Z regijskimi dogodki želimo omogočiti neposreden
dialog med mladimi in odločevalci na
lokalni, nacionalni in evropski ravni. V
drugi polovici projekta bo sledil nacionalni posvet z izvoljenimi poslanci v EP,
ki bo omogočil neposredno komunikacijo in razpravo mladih s predstavniki
vlade, evropskimi poslanci in drugimi
strokovnimi delavci posameznih ministrstev. Nacionalna konferenca bo tudi
prostor, kjer bodo mladi javno predstavili
ukrepe odločevalcem na najvišji ravni in
tako jasno sporočili, kakšno prihodnost
si želijo v združeni Evropi. Mreža MaMa
pa bo pri tem in po dogodkih sledila
sloganu projekta, ki pravi, da smo vsi
EU, ter tako skušala spraviti predloge in
ukrepe mladih tudi v življenje EU.

Z regijskimi dogodki
želimo omogočiti
neposreden dialog
med mladimi in
odločevalci na
lokalni, nacionalni in
evropski ravni.
O MREŽI MAMA
Zavod Mladinska mreža MaMa je nevladna organizacija, organizirana kot zasebni zavod. Združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih
centrov v Sloveniji. Trenutno zastopa
interese 50 članic in skupaj z njimi odgovarja na potrebe in izzive družbe. Njena
največja prednost je, da je mrežna organizacija in poleg tega tudi učeča se organizacija, ki s profesionalnim pristopom
do dela ter družbeno odgovornostjo in
proaktivnim delovanjem, usmerjenim
v vsebino, prispeva k razvoju celotne
skupnosti, še posebej k opolnomočenju
mladega človeka. Mreža MaMa ima potrjen standard kakovosti NVO ISO9001,
ki ga redno letno obnavlja.
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Daša Pogorelec
EYP Slovenia

Preko dogodka smo skušali mlade spodbuditi h kritičnemu
razmišljanju, jim približati sodelovanje v mednarodnem okolju
in jim razširiti obzorja. V petih dneh v Ljubljani so se namreč
stkala prijateljstva preko meja Slovenije in celo Evropske unije,
udeleženci pa so tako dobili vpogled iz prve roke v življenje
v različnih državah, spoznali, da so nekateri nacionalni stereotipi resnični in drugi pač ne, ter se predvsem zavedli, da se
vsi soočamo s podobnimi težavami ter imamo enake želje in
ambicije. Na dogodku smo izbrali tudi slovenske predstavnike,
ki so nas (oz. nas še bodo) zastopali na 10-dnevnih mednarodnih konferencah Evropskega mladinskega parlamenta v
Rotterdamu, Erevanu in Valencii. Hkrati pa smo z dogodkom
pridobili tudi nove člane, za katere upamo, da nam bodo v
prihodnosti pomagali naprej graditi našo organizacijo EMP
Slovenija in tako še več mladim iz cele Evrope omogočiti
podobno zanimivo in neprecenljivo izkušnjo.

Maija Lehto
SALTO South East
Europe Resource
Centre
Movit

Evropsko
državljanstvo
ali državljanstvo
v Evropi?
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Vloga mladinskega dela in
mednarodnega sodelovanja pri
podpiranju aktivnega državljanstva
mladih v Evropi
Evropa se spreminja in potreba
po ponovnem premisleku
o osnovnih konceptih in
predpostavkah evropskega
sodelovanja na področju
mladine je vedno večja. Kako
lahko mladinsko delo prispeva
k razvoju državljanskih in
socialnih kompetenc mladih v
sodobni Evropi? Je evropsko
državljanstvo sploh še za koga
relevantno?

P

odpora razvoju državljanskih in socialnih kompetenc mladih je
eden najpogostejših ciljev mladinskega dela. Zato mladinsko
delo mnogi priznavajo kot pomemben prostor, kjer mladi pridobivajo znanje, veščine in odnose, ki so pomembni za participacijo
in aktivno državljanstvo.

Na evropski ravni programi Evropske unije na področju mladine, torej Erasmus+
in njegovi predhodniki, poskušajo razširiti državljansko zavedanje mladih z
njihovih lokalnih in nacionalnih kontekstov na mednarodno državljansko sfero
v Evropski uniji in širše. Koliko je bila evropska dimenzija državljanstva v programih poudarjena in kako je bila opredeljena, pa se je skozi čas spreminjalo.

Padec gospodarstva v zadnjem desetletju je preusmeril poudarek politik Evropske unije in njenih držav članic k boju
proti negativnim posledicam recesije,
predvsem naraščanju brezposelnosti
in pomanjkanju veščin. Posledično se je
vedno več pozornosti posvečalo podpori dostopu mladih do trga
delovne sile in manj podpiranju njihovega aktivnega
državljanstva (Hoskins et al.,
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2016). Kljub temu pa se je
zaradi vplivov globalnih izzivov in notranje polarizacije v
evropski politiki v letih po gospodarski
krizi ter razgradnje družbene kohezije
in poleg tega še naraščajočega evroskepticizma kmalu vrnilo vprašanje, kaj
Evropa sploh predstavlja.
KAKO SE MLADI IDENTIFICIRAJO
Z EVROPSKIM DRŽAVLJANSTVOM
DANES?
Koncept evropskega državljanstva je
bil deležen mnogih kritik na račun neobstoja evropskega demosa, skupne
politične identitete, s katero bi se ljudje
povezovali (Cristóbal in Lobeira, 2012).
Nekateri mladi se močno identificirajo
z Evropo, hkrati pa obstajajo številni,
ki čutijo, da je od njih zelo oddaljena.
Vredno je opozoriti, da je evropsko državljanstvo mladih, tako v smislu zaupanja
1 Koncept evropskega državljanstva je prvič predstavljen v Maastrichtski pogodbi (pogodbi o evropski ekonomski in monetarni uniji, o kateri so se predsedniki držav in vlad dvanajstih držav članic Evropske skupnosti dogovorili na vrhu v Maastrichtu decembra 1991),
ki je z ratifikacijo leta 1992 podelila pravice državljanstva EU vsem
državljanom držav članic EU. Evropsko državljanstvo je bilo mišljeno
kot dopolnitev nacionalnega državljanstva.
2 Evropski projekt se tukaj nanaša na trud za krepitev gospodarskega, političnega, pravnega, socialnega in kulturnega povezovanja
v Evropi po drugi svetovni vojni, predvsem v okviru Evropskih skupnosti in medvladnih institucij, ki so bile vzpostavljene v tistem času
z namenom ohranjanja miru v Evropi preko medsebojne odvisnosti
in sodelovanja.

v evropske institucije kot participacije,
dokazano povezano z visokim socialno-ekonomskim statusom in prednostmi, ki
jih prinaša. Privilegirani mladi se tudi bolj
zanimajo za Evropo, so bolj usmerjeni
vanjo in imajo več priložnosti, da dobijo
informacije o evropskih zadevah (Šerek
in Jugert, 2017). To so večinoma tudi mladi z najlažjim dostopom do priložnosti za
angažiranje, ki jih nudijo različni evropski programi in mehanizmi financiranja,
usmerjeni v mlade. Kaj pa ostali mladi?
Kje so tisti mladi, katerih poznavanje
Evrope je skopo, ki ji ne zaupajo in imajo le malo ali nič izkušenj z evropskim
sodelovanjem. Kaj oni mislijo o Evropi
in kako gledajo na svoje državljanstvo?
Strokovnjakinja in profesorica primerjalnih družbenih ved na Univerzi v Roehamptonu, Bryony Hoskins (2018), ločuje dve glavni državljanski usmeritvi, ki
imata korenine v državljanskih tradicijah
sodobne Evrope: »liberalnodemokratično« in »državljansko republikansko«.
Če povzamemo razlago, prva poudarja
individualnost in čim manj vmešavanja
države, druga pa aktivno vlogo in odgovornost državljanov na nacionalni ravni.
Ti dve državljanski usmeritvi še bolj polarizirali glede na pogled na mednarodno
povezanost in krčenje suverenosti nacionalnih držav. Danes, tako Hoskinsova,
smo priča vzponu »globalnega državljana na neoliberalnem trgu«, ki je konkurenčen, uspešen in mobilen v mednarodnem prostoru in v globalni ekonomiji
znanja ter ima številne pravice, a le malo
dolžnosti do katerekoli politične entitete.
Hkrati vidimo, kako se republikanizem
občasno sprevrže v ekstremne oblike

patriotizma, izključujočega nacionalizma
in dajanja prednosti etničnim povezavam
pred državljanskimi zavezami. Te delitve
se pogosto skladajo s priviligiranostjo in
prikrajšanostjo. Pristop tržnega gospodarstva je na voljo le, če imaš dostop
do virov. Po drugi strani pa je patriotski
pristop pogosto odgovor na naraščajočo
negotovost v hitro spreminjajočem se
svetu, kjer mnogi nimajo virov, ki bi jim
omogočali, da bi dobro uspevali.
Če pogledamo, kako mladi prakticirajo
in doživljajo evropsko državljanstvo, se
lahko navežemo na usmeritev prostega
trga. Na drugi strani pa nekatere mlade
vleče k nacionalističnim in ksenofobnim
ideologijam kot odziv na negotovost
glede njihove prihodnosti, ki jo prinaša
nabiranje prikrajšanosti na področju izobraževanja, zaposlitve in socialno-ekonomskega statusa na splošno. Vprašanje
je, ali ostaja prostor za drugačno, bolj
vključujoče evropsko državljanstvo, ki
odpira obzorja Evrope kot priložnosti
za mlade.
Poleg delitve na privilegirane in prikrajšane je s tem konceptom povezana še
ena dilema. Evropsko državljanstvo, na
katerega se je do zdaj nanašal ta članek, lahko enačimo z državljanstvom
Evropske unije. Vendar pa se ta koncept
lahko nanaša tudi na širšo definicijo.
Poleg pravne kategorije se evropsko
državljanstvo razume tudi kot udejanjanje aktivnega državljanstva v Evropi na
podlagi evropskih vrednot in izražanje
v okviru evropskih možnosti za demokratično participacijo. Ta definicija se na
primer uporablja v Partnerstvu Evropske
komisije in Sveta Evrope na področju
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Pojem evropskega državljanstva1 se
je pojavil s programom Mladi v akciji
(2007–2013) kot stalna prioriteta, kar
kaže na politično zavezanost h krepitvi
evropske pripadnosti mladih oz. predvsem pripadnosti Evropski uniji. Program
je nato spodbujal mlade, da prevzamejo
aktivno vlogo v oblikovanju »nastajajoče
evropske družbe«, kot je bila označena
v Vodniku po programu Mladi v akciji
v njegovem začetnem letu 2007. To je
bila logična posledica velikih korakov
nadaljnjega povezovanja in širitve v devetdesetih letih in v začetku tega tisočletja, ki je odražala splošni optimizem
in zaupanje v »evropski projekt«2, ki je
bil zagnan v obdobju po drugi svetovni
vojni in se je pospešil po evropski združitvi leta 1989.

Torej ne le, da se je evropski projekt
soočal z močnim nasprotovanjem v
zadnjih letih, temveč se je tudi evropsko državljanstvo mladih izkazalo kot
problematičen koncept. Kako lahko torej sodobno mladinsko delo prispeva k
razvoju državljanskih in socialnih kompetenc mladih ob upoštevanju njihove
evropske dimenzije?
ODZIV NA UMIKANJE
DRŽAVLJANSTVA V POLITIKAH
NA PODROČJU MLADINE IN
IZOBRAŽEVANJA V EVROPI
Pariška deklaracija3 je leta 2015 po terorističnih napadih v Parizu in Kopenhagnu, ki se ju je veliko razlagalo kot
precejšnjo grožnjo za temeljne evropske
vrednote, koncept državljanstva vrnila
v središče pozornosti izobraževalne
politike Evropske unije. Med glavnimi
cilji za premagovanje trenutnih izzivov
je bilo navedeno predvsem pridobivanje
državljanskih, socialnih in medkulturnih
kompetenc mladih preko formalnega in
neformalnega izobraževanja. Program
Erasmus+ (2014–2020) je bil prepoznan
kot ključni instrument Evropske unije za
doseganje s tem povezanih ciljev politik
na evropski ravni.
Evropska solidarnostna enota, ki je bila
ustanovljena leta 2016, je postavila idejo vseevropske solidarnosti v kontekst
prostovoljstva, pripravništev, dela ter
socialnega in podjetniškega aktivizma
mladih. Cilj programa, da mladi in organizacije »prispevajo h krepitvi kohezije, solidarnosti, demokracije in državljanstva
v Evropi, obenem pa se odzivajo na
družbene izzive in krepijo skupnosti«,
kaže na zavezanost Evropske unije, da
se odzove na grožnjo razpada enotnosti
in skupnih temeljev v vrednotah. Eras3 Deklaracija o spodbujanju državljanstva in skupnih vrednot
svobode, strpnosti in nediskriminacije z izobraževanjem, sprejeta na
neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje Evropske unije v
Parizu 17. marca 2015.

državljanstva mladih. Jeseni leta 2017
je potekal forum o evropski dimenziji
v izobraževanju za demokratično državljanstvo z naslovom »Raise your voice
for tomorrow’s Europe« (Dvignite svoj
glas za jutrišnjo Evropo). Forum je razkril
veliko potrebo po podpori za mladinske
delavce in druge akterje na področju
Oba programa pokrivata države
izven meja Evropske unije in
dajeta prednost vključevanju
mladih z manj priložnostmi,
s čimer nudita možnosti za
identificiranje z Evropo širše
kot samo med privilegiranimi
mladimi v državah članicah EU.

mus+ na področju mladine in Evropska
solidarnostna enota skupaj nudita številne priložnosti za akterje v mladinskem
sektorju in mlade same, da naslavljajo
državljanstvo na evropski ravni.
Nova Strategija EU za mlade (2019–
2027), ki zajema v isti okvir tako program Erasmus+ na področju mladine
kot Evropsko solidarnostno enoto, daje
velik poudarek aktivni participaciji mladih v družbi, pa tudi evropski identiteti in vrednotam. Te naj bi bile sestavni
del evropskega državljanstva, čeprav
ta koncept kot tak v dokumentu ni več
izrecno omenjen.
Torej ne le, da se je evropski
projekt soočal z močnim
nasprotovanjem v zadnjih letih,
temveč se je tudi evropsko
državljanstvo mladih izkazalo
kot problematičen koncept.
Kako lahko torej sodobno
mladinsko delo prispeva
k razvoju državljanskih in
socialnih kompetenc mladih ob
upoštevanju njihove evropske
dimenzije?
Vrnimo se k vprašanjema, ali obstaja
prostor za drugačno, bolj vključujoče
evropsko državljanstvo in kakšna je
vloga mladinskega dela pri podpiranju
razvoja državljanskih in socialnih kompetenc mladih v okviru evropske dimenzije.
Profesorica Bryony Hoskins in njena tipologija državljanskih usmeritev odpirata tudi možnost drugačnega pristopa k
državljanstvu v sodobni Evropi, kjer sta
mednarodno sodelovanje in identifici-

ranje državljanov širše od nacionalnih
držav že nepovratna realnost. »Globalno in kritično« državljanstvo označuje
premik s pravno-formalne definicije
državljanstva s pravicami in
dolžnostmi na bolj kozmopolitsko v smislu pripadnosti
globalni skupnosti, ki je za38
vezana univerzalnim človekovim pravicam, solidarnosti in družbeni pravičnosti.
Te usmeritve ni mogoče zaobjeti v eni
sami državljanski in politični entiteti, temveč jo je treba uresničevati vzporedno
na lokalni, nacionalni in nadnacionalnih
ravneh z uporabo obstoječih političnih
okvirjev in demokratičnih instrumentov,
pa tudi z razvijanjem novih. Pomembno
je razumeti medsebojno povezanost
dejavnosti na lokalni in globalni ravni.
Hoskinsova pravi, da ima evropsko državljanstvo danes potencial, da predstavlja lokalno središče in dobro prakso za
takšno globalno državljanstvo.
Tak pristop do državljanstva terja razvoj
kompetenc in kritičnega razmišljanja
mladih, samoiniciativnega učenja in aktivne participacije, pa tudi krepitev njihovega zavedanja glede vrednot, kot
so raznolikost, družbeno vključevanje,
solidarnost in pravičnost – če omenimo
le nekatere –, ki so že sicer temeljna načela mladinskega dela in neformalnega
izobraževanja. Evropsko sodelovanja
na področju mladine, še posebno pa v
okviru programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, nudi idealen
prostor za nadaljnje raziskovanje evrop-

skega(-ih) državljanstva(-ev) oziroma
državljanstva v Evropi. Oba programa
pokrivata države izven meja Evropske
unije in dajeta prednost vključevanju
mladih z manj priložnostmi,
s čimer nudita možnosti za
identificiranje z Evropo širše
kot samo med privilegiranimi
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mladimi v državah članicah
EU. Programa tudi poudarjata
vpliv na lokalno raven, tako
da evropska dimenzija ni povezana zgolj z mobilnostjo. Nazadnje
pa programa spodbujata tudi aktivno
participacijo mladih v procesu, kar mladim dopušča prostor, da postanejo pravi
dejavniki sprememb. To pomeni, da se
ne le socializirajo v Evropi, ki jo podedujejo, ampak jo lahko na novo ustvarjajo v
skladu s svojimi potrebami in sodobnimi
realnostmi. Konec koncev evropski projekt izvira iz vizije boljše prihodnosti in
je pri njem vedno šlo za iskanje novih
načinov vladanja, da se zagotovi, da se
Evropa uči iz starih napak in jih ne ponavlja. Kmalu bodo današnji mladi na
vrsti, da kažejo pot!
KAKŠNA PODPORA JE NA VOLJO
MLADINSKIM DELAVCEM ZA
SPODBUJANJE AKTIVNEGA
EVROPSKEGA DRŽAVLJANSTVA
MLADIH?
Zavod MOVIT oziroma podporni center
SALTO South East Europe in slovenska
nacionalna agencija za programa Erasmus+ na področju mladino in Evropska
solidarnostna enota sta se skupaj z mednarodnimi partnerji v okviru številnih aktivnosti v preteklosti že ukvarjala s temo

izobraževanja mladih pri smiselnem
vključevanju evropske dimenzije državljanstva v njihove izobraževalne prakse.
Kot nadaljevanje foruma v letu 2018 in
2019 partnerske ustanove pripravljajo
didaktično orodje, ki bo odgovorilo na to
potrebo. Orodje bo imelo obliko samostojnega spletnega tečaja in bo na voljo
jeseni 2019. Tečaj bo sestavljen iz dveh
delov: Prvi bo mladinskim delavcem nudil informacije, navdih in točke za razmislek o temi državljanstva mladih v Evropi.
Drugi del pa jim bo predstavil praktične
pristope, metode in orodja, ki jih lahko
uporabijo pri aktivnostih na lokalni ravni, da mladim približajo Evropo. Jeseni
2019 bo organizirano tudi podprto testiranje spletnega tečaja, pri katerem
bodo izbrani mladinski delavci v različnih
Evropskih državah uporabili naučeno iz
tečaja v svojih lokalnih kontekstih. Na
podlagi tega bo pripravljen mednarodni
seminar v Sloveniji, na katerem bodo
opravili refleksijo svojih izkušenj in iskali
partnerje za mednarodno sodelovanje
na to temo.
Spletni tečaj in seminar bosta temeljila
in iskala možne odgovore na izzive v
povezavi z državljansko vzgojo mladih,
ki so bili prepoznani v okviru foruma
in s katerimi se ukvarja ta članek, kot
so težave pri iskanju konsenza, kaj je
evropsko državljanstvo, koga se lahko
vključuje, kako preseči dejstvo, da mladi
živijo v različnih socialno-ekonomskih
pogojih in imajo različen dostop do
priložnosti in virov, kar vpliva na razvoj
njihove evropske državljanske identitete, ali pa da imajo številni mladi in celo
mladinski delavci do Evrope mešane

občutke oziroma so do nje skeptični in
se jim zdi oddaljena. V naslednjem letu
je predvidena nadgradnja spletnega tečaja na podlagi izkušenj iz podprtega pilotnega seminarja. Nadalje bo podporni
center SALTO South East Europe skupaj
s številnimi mednarodnimi partnerji soorganiziral obsežen forum z naslovom
»Edu4Europe« na temo izobraževanja za
evropsko demokratično državljanstvo od
19. do 21. novembra v Franciji, ki bo še
ena priložnost za razpravo o vprašanjih,
dilemah in možnostih na tem področju
ter iskanje načinov za njihovo reševanje
v praksi.
Več informacij je na voljo na naslednjih
straneh:
• Forum o evropski dimenziji
v izobraževanju mladih za
demokratično državljanstvo,
13.–16. november 2017, Ljubljana,
Slovenija: https://www.saltoyouth.net/rc/see/activities/
active-european-citizenshipand-identity/raise-your-voice-fortomorrows-europe/
• Razvoj spletnega tečaja za
mladinske delavce o približevanju
Evrope mladim: https://www.
salto-youth.net/rc/see/activities/
active-european-citizenship-andidentity/citizenshipeurope/
• Forum »Edu4Europe« o
izobraževanju za evropsko
demokratično državljanstvo,
ki bo potekal v Franciji 19.–21.
novembra 2019: https://pjp-eu.
coe.int/en/web/youth-partnership/
edu4europe
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mladine (Bortini in Garcia López, 2017).
Veliko je tudi mladih Evropejcev, ki se
močno identificirajo z evropskim državljanstvom na tak način, mnogi od njih
pa celo ne živijo v državah članicah EU.
Na primer mladi iz regije Zahodnega Balkana, ki je geografsko sredi Evrope in je
z njo povezana preko kulturne in zgodovinske dediščine ter številnih političnih in
gospodarskih vezi, tako trdijo za svoje
»evropsko državljanstvo«. Obenem pa
se čutijo izključeni, ker je osrednje razumevanje koncepta postalo tisto, ki je
omejeno na okvir Evropske unije.

V podporo vsem mladim pri njihovi rasti
in participaciji Evropska komisija že šest
let izvaja program Erasmus+. Predvsem
del programa Erasmus+ za področje
mladine je eno od osrednjih orodij za
podporo vključevanja in raznolikosti mladih z ozadjem prikrajšanosti in z manj
priložnostmi preko posebne podpore,
določanja prednostnih področij in ciljane
uporabe sredstev.

Foto: MOVIT / Pušnik

Vključevanje in raznolikost sta pravzaprav dva izmed osrednjih stebrov programa. »Medtem ko vključenost vseh
zagotavlja, da lahko sodelujejo vsi mladi,
pa osredotočenost na različnost zagotavlja, da lahko vsi sodelujejo pod lastnimi
pogoji, pri čemer se priznava vrednost
različnih norm, prepričanj, nazorov in
življenjskih izkušenj. Mladinski projekti
programa Erasmus+ so odlično orodje za vključevanje, hkrati pa ti projekti
usposabljajo mlade (in mladinske delavce/voditelje), da različnost upravljajo na
pozitiven in spoštljiv način.«1

izbonska pogodba v členu
1a poudarja, da Evropska
unija »temelji na vrednotah
spoštovanja človekovega
dostojanstva, svobode,
demokracije, enakosti, pravne države in
spoštovanja človekovih pravic, vključno
s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam
v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.«

L

Vsi mladi, vključno s
tistimi z migrantskim
ozadjem, bi morali
imeti pogoje, ki
jim omogočajo
zadostno trdnost,
da se lahko soočijo
z izzivi v svojem
osebnem in poklicnem
razvoju, ob tem pa
aktivno prispevajo k
pozitivni preobrazbi
naših skupnosti in
družb.

V skladu z njenimi ustanovnimi načeli
Evropska unija močno podpira vključevanje mladih in spoštovanje njihove raznolikosti. Ob tem tudi Strategija EU za
mlade pravi: »Evropa si ne more privoščiti
zapravljanja talentov, socialne izključenosti ali neangažiranosti svojih mladih.
Mladi bi morali biti ne le arhitekti svojega
življenja, temveč bi morali tudi prispevati
k pozitivnim spremembam v družbi.«
Vsi mladi, vključno s tistimi z migrantskim ozadjem, bi morali imeti pogoje, ki
jim omogočajo zadostno trdnost, da se
lahko soočijo z izzivi v svojem osebnem
in poklicnem razvoju, ob tem pa aktivno
prispevajo k pozitivni preobrazbi naših
skupnosti in družb.
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Med številnimi projekti, ki so sofinancirani iz programa Erasmus+ in
so usmerjeni na vključevanje
mladih, še posebej tistih z
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migrantskim ozadjem, si je
vredno ogledati projekt z
naslovom »BpE – Becoming
a part of Europe«2 za boljši
vpogled, kako lahko evropski projekti
prispevajo h krepitvi vključevanja vseh
mladih.
V projektu BpE, ki ga izvaja konzorcij
osmih nacionalnih agencij3 in je sofinanciran v okviru ključnega ukrepa 3
programa Erasmus+, se je:
• v proces od samega začetka
vključevalo vse akterje – mlade
migrante, begunce in prosilce za
azil (MMBPA), mladinske delavce
in oblikovalce politik – ter krepilo
strukturirani dialog;
• preko mladinskega dela delilo metode neformalnega izobraževanja
in vključujoče prakse z namenom
spodbujanja družbenega vključevanja mladih MMBPA in širjenja medsebojnega razumevanja, strpnosti
in spoštovanja;
1 Erasmus+ Strategija za vključevanje in različnost na področju
mladine
2 BpE: Becoming a part of Europe – How youth work can support
young migrants, refugees and asylum seekers (Postati del Evrope
– Kako lahko mladinsko delo podpre mlade migrante, begunce in
prosilce za azil), www.bpe-project.eu
3 Italija (koordinator projekta), Belgija, Malta, Nemčija,
Nizozemska, Portugalska, Slovenija in Švedska
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delilo prakse in širilo pozitiven diskurz o vključevanju MMBPA v evropskih državah;
opredelilo priporočila za politike za
izboljšanje procesov in postopkov
vključevanja ter okrepitev vloge
mladinskega dela in pristopov in
metod neformalnega učenja;
oblikovalo pilotno usposabljanje za
trenerje z naslovom Mladinsko delo
kot orodje za podporo vključevanja
MMBPA (angl. Youth Work as a tool
to support YMRA inclusion).

Skozi celoten projekt in iz analize praks
mladinskega dela je razvidno, da so procesi vključevanja lahko uspešni samo,
kadar so vključeni vsi deležniki.
Raziskava na evropski ravni v okviru
projekta BpE kaže, da bi morali mladinski delavci »pri svojem trudu za soustvarjanje vključujočih skupnosti zavzeti
dialoški pristop. Rezultati izpostavljajo
edinstveno vlogo mladinskih delavcev
pri povezovanju različnih mladih, tako
lokalnih kot MMBPA, in ustvarjanju konteksta, ki spodbuja druženje in vključevanje namesto delitev in izključevanja.«
Z drugimi besedami: mladinsko delo
podpira ljudi, da se ponovno naučijo,
kako lahko živijo skupaj, se med seboj
spoštujejo in podpirajo ter skupaj gradijo
multikulturne skupnosti, kjer raznolikost
pomeni bogastvo.
»Znotraj konteksta mladinskega dela se
prav tako prepoznava odnose kot pomemben vir ne le za razvijanje aktivnega
državljanstva in prispevanja k skupnosti,
ampak tudi za preseganje ovir, s katerimi
se soočajo MMBPA. Odnosi služijo kot
most in preko družbenih interakcij, odnosov z drugimi mladimi, izobraževalnimi
ustanovami, ponudniki storitev in drugimi
dobijo MMBPA pogoje za razvoj svojega
socialnega kapitala, kar pozitivno vpliva
na zaposljivost, odpravljanje revščine in
odnose v skupnosti.«
Mladinsko delo dejansko angažira, povezuje in opolnomoči4 vse mlade, da bi
se naučili, kako živeti skupaj in najti bogastvo v posebnostih, talentih in ozadju
drugih. Mladinski delavci prispevajo ne
le k vključevanju MMBPA, temveč tudi
k razvoju novih in trajnostnih skupnosti,
kjer se na druge gleda kot na ljudi ne
glede na njihovo državo izvora, ozadje,
4 Angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih: nova
strategija EU za mlade

veroizpoved itd. in kjer so v središču
evropske vrednote, kot so pluralizem,
nediskriminacija, strpnost, pravičnost,
solidarnost ter enakost žensk in moških.
Udeleženci in deležniki projekta BpE
izoblikovali tudi priporočila, ki naj služijo kot spodbuda za izboljšanje evropskih in nacionalnih politik na področju
vključevanja in praks mladinskega dela.
Med priporočili BpE lahko izpostavimo
naslednja, ki predstavljajo osrednje
teme projekta in za katera upamo, da
bodo spodbudila nadaljnje delo na tem
področju:
Vsi deležniki naj podpirajo večjo integracijo MMBPA z zagotavljanjem več
dolgoročnih dotacij in orodij. Projekti in
programi naj bodo oblikovani za trajnostne pristope. MMBPA naj se na aktiven
način vključi v načrtovanje projektov in
naj čutijo, da so projekti njihovi.
Mladinsko delo podpira ljudi,
da se ponovno naučijo, kako
lahko živijo skupaj, se med
seboj spoštujejo in podpirajo
ter skupaj gradijo multikulturne
skupnosti, kjer raznolikost
pomeni bogastvo.
Oblikovalci politik in organi naj spoštujejo človekove pravice MMBPA ter o
politikah odločajo na podlagi pravic in
interesov njihovih MMBPA. Oblikovalci
politik naj se zavzamejo za človekove
pravice v skladu z mednarodnimi pogodbami in pomagajo spreminjati politični
diskurz tako, da se namesto na varnostno vprašanje osredotoča na vprašanje
človekovih pravic.
Oblikovalci politik naj mladinskim delavcem in MMBPA zagotovijo pravico,
da so slišani in da niso preganjani, ko
sodelujejo v kakršnih koli dejavnostih
mladinskega dela in zagovorništva.
Oblikovalci politik naj vzpostavijo celosten sistem za pomoč MMBPA pri uresničevanju njihovih interesov in izpolnjevanju potreb na osnovi participativnih
pristopov.
Več o projektu na:
bpe-project.eu
http://bit.ly/bpe_si

• iz programov •

ramov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz programov • iz program

Silvia Volpi
vodja projekta
Becoming part of
Europe

Projekt »Becoming
part of Europe« primer spodbujanja
vključevanja in
raznolikosti v Evropi

pismo EU
to pismo pišem tebi. Zakaj? Ker mi je mar.
Ker se kot predstavnica mladih in kot
mlada oseba zavedam, da si ti tista, ki se
trudiš, da nam omogočaš boljše življenje,
nam odpiraš meje in nas povežeš s širšo
evropsko skupnostjo.

T

15 let je že od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. 15 let,
ko smo člani te velike družine. Če sem odkrita, se ravno
ne spominjam, kako drugačno je bilo moje življenje pred
letom 2004. No, razen tega, da smo za kepico sladoleda
odšteli 50 tolarjev, in pa tega, da so nam v osnovni šoli
rekli, da bo zdaj za nas življenje bolje, da se bomo imeli
lepše kot naši starši. Pa so res stvari za nas boljše? Nekatere stvari so res. In ne predstavljam si, kako bi bilo, če
ne bi bilo vseh kohezijskih sredstev in ostalih sredstev,
ki jih preko svojih programov namenjaš. Tudi nekatera
zakonodaja se je zaradi tebe izboljšala.
A kljub temu, da se stvari izboljšujejo, je še vedno ogromno stvari, ki jih moraš spremeniti. Participacija mladih je za
razvoj celotne družbe izjemno pomembna. Pa misliš, da
dovolj narediš za to, da mladi z veseljem brez velikih skrbi
sodelujemo v družbi? Jaz bi rekla, da ne dovolj. Izjemno
srečo imaš, da obstajamo aktivni mladi, ki preko mladinskih organizaciji kljub temu, da imamo težave s tem,
da se dnevno sprašujemo, kako se bomo izobraževali,
kje se bomo zaposlili in kje bomo živeli, izboljšujemo to
Evropo, ji damo vidik solidarnosti in družbene aktivacije.
Že samo v Sloveniji je ogromno mladinskih organizacij,
ki s svojim trdim delom spreminjajo to unijo na bolje, in
premnogokrat delamo tiste stvari, ki bi jih morali priskrbeti
ti in naša država.
Ogromno možnosti imaš, da nas mlade vključiš in z nami
sodeluješ. Na lokalni ravni imaš lokalne mladinske organizacije in lokalne mladinske svete, na nacionalni ravni
imaš nacionalne mladinske organizacije in naš Mladinski
svet Slovenije. Na evropski ravni pa mednarodne mladinske organizacije in Evropski mladinski forum. Vsak se
po svojih močeh trudi, da lahko čim bolje delujemo, a
bodimo iskreni, ti, draga Evropska unija, nam prevečkrat
vključevanje v svoje procese le otežuješ. Programi, ki
si si jih zastavila, so dobri. Erasmus + in Evropska solidarnostna enota mladinskim organizacijam ponujata
možnosti financiranja. A to je le majhen delček tega,
kar vse bi lahko naredila, saj se namesto tega, da bi
se ukvarjali s pomembnimi stvari, kopljemo v kupu papirologije in se dnevno ukvarjamo s tem, kako bomo v

Mladi se želimo vključiti v oblikovanje evropskih politik. Pa
se ti zdi, da nam to res omogočaš? Mladinski svet Slovenije
kot član Evropskega mladinskega foruma pričakuje, da boš
organizacijam omogočala, da lahko dejansko sooblikujemo
odločitve in sodelujemo pri izvedbi. Če za nas financiraš neko
konferenco in temu rečeš dialog, je to le začetek našega
sodelovanja. To, da so tvoji predstavniki na panelih in da mi
nekje v ozadju poslušamo in kdaj pa kdaj kaj vprašamo, ni
ravno trajnostno z vidika odnosa do nas mladih in z vidika
odnosa nas do tebe. Mladi si želimo smiselne participacije,
tiste prave, z vključevanjem v vse procese. Take, ki
nam ne bo prinesla le nekaj fotografij z odločevalci,
ampak nam bo omogočala, da smo del priprav,
izvedbe in evalvacije evropskih politik, ki se nas v
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največji meri tičejo. Mi smo tisti, ki najbolje vemo,
kaj si želimo in kaj potrebujemo.
Ne gre ti tako zelo slabo. A če vključiš mlade in
druge nadobudne Evropejce v procese odločanja, nam bo
vsem šlo le še na bolje. Upam, da se zavedaš, da brez mladih ni prihodnosti za solidarno in socialno Evrope, ki ponuja
možnosti za osebni in karierni razvoj, skrbi za svojo naravno in
kulturno dediščino ter se zaveda vrednot. Če se res odločiš,
da boš v procese odločanja vključila mlade, ti obljubimo, da
bo situacija šla na bolje. Saj smo mladi tisti, ki se zavedamo,
da če mi ne bomo spremenili sveta na bolje, ga ne bo nihče.
Pred vrati so Evropske volitve. Za tokratne je mogoče malo
prepozno, a za naslednje vsekakor razmisli, kako boš z vso
svojo močjo poskrbela, da je v evropskem parlamentu veliko število mladih. Mogoče uvedba kvot za mlade ne bi bila
tako slaba ideja. Možnosti za vključevanje mladih je nešteto.
Od vključevanja mladih v razne odbore in delovne skupine
do tega, da je mogoče komisar, ki pokriva področje mladih,
dejansko mlad in nas razume. Mladinski sveti, mladinske organizacije in Evropski mladinski forum smo pripravljeni na
to, da začnemo sprejemati odločitve, ki bodo najbolj vplivale
ravno na nas, saj bomo od vseh, ki trenutno odločajo o naši
prihodnosti, ravno mi tisti, ki bomo morali s temi odločitvami
najdlje živeti.
Tako da, draga moja Evropska unija, ne zapiraj se v svoj Bruseljski mehurček, vzemi si čas in nas poslušaj. Naredi to, kar
ti govorimo. Verjemi mi, ne bo ti žal. Zavedaj se, da je to, da
sodelujemo v družbi, naša dolžnost in naša pravica.

Matevž Štraus
ustanovitelj društva
Idrija 2020

Ustvariti alternativo
samemu sebi
azlog je preprost – lokalne skupnosti, kakršna je
idrijska, majhne, s svojo
zgodovino, svojimi izzivi
in mladimi, iščejo svoje
mesto v družbi in so pravzaprav gradniki Evrope. Ne nacionalne države,
ne izbrani narodi, ne velika metropolitanska območja, ne Zahod
in Vzhod, ne germanske,
romanske in slovanske kulture, temveč mesta in kraji,
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kakršen je Idrija. Večino
Evrope sestavljajo majhna
in srednje velika mesta. In
večina teh mest izgublja svoje mlade.

R

Vse odkar »konkurenčnost« vztrajno
vstopa v besednjak mestnih načrtovalcev, se povečuje tudi boj za investicije,

kadre, ideje, prostor in naravne vire. V
svetu omejenih dobrin – naj bodo te
materialne ali nematerialne – se mestna vodstva borijo za najboljšo prihodnost svojih mest. V neoliberalizmu pa
najboljša prihodnost enih mest pomeni
izgubo za druge. Migracije iz majhnih
mest na metropolitanska območja, beg
možganov v gospodarsko najmočnejša
mesta, investicije v hitrorastoča urbana
območja, koncentriranje inovativnosti
in ustvarjalnosti v t. i. inovativnih okoljih in ustvarjalnih soseskah, fascinacija
ustvarjalnih nad delavskimi in zapostavljenimi soseskami, zapiranje bogatih
v varovane skupnosti itd. Lahko si jih
razlagamo kot premik na boljše, kot
individualne pametne odločitve, kot
selitev mladih v delovnih mest in izzivov polno velemesto, kot odhod dobro

izobražene, a brezposelne mladenke s
trebuhom za kruhom, kot gospodarsko
pomoč manj razvitim, kot združevanje
inovativnih in ustvarjalnih v okoljih somišljenikov, kot selitve v soseske z dušo
in patino minulih časov, kot umik v varno
sosesko. Lahko pa v njih vidimo posledico boja. Boja za poceni delovno silo, za
izobražene brez poti nazaj, za akumulacijo presežne vrednosti, za monetizacijo ekonomskih pozitivnih eksternalij, za
povečevanje razkoraka med nakupno in
prodajno vrednostjo, za ohranjanje kvalitete življenja v vedno bolj obubožanih
in nevarnih mestih.

V svetu omejenih
dobrin – naj bodo
te materialne
ali nematerialne
– se mestna
vodstva borijo
za najboljšo
prihodnost svojih
mest.
V tej vseobsegajoči tekmi so se znašla mesta, kot je Idrija, in njihovi mladi.
Tekmovati ali izstopiti je dilema, ki loči
neoliberalne in radikalne geografe. A
za majhno mesto to pravzaprav ni dilema. Izstopiti pomeni propad v samoti,
tekmovati pomeni izčrpavanje v boju z
močnejšimi.
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Anja Fortuna
predsednica
Mladinskega sveta
Slovenije

organizacijo pripeljali kak evro. Dobro bi bilo, da razmisliš o
tem, kako boš uvedla več strukturnega financiranja. Trajnost
je pomembna. In tako si tudi mladinske organizacije želimo,
da bi imele trajnosten vir financiranja. To bo zate in za razvoj
izjemna prednost, saj bomo svoj trud usmerjali v izvedbo in
v reševanje dejanskih problemov. Brez lokalnih okolij tudi
ti ne bi bila to, kar si. Ne vem, če se najbolje zavedaš tega,
da vsaka najmanjša vasica, najmanjša skupnost ustvarja to
Evropo prav tako kot največja mesta. Vsaka organizacija, vsak
posameznik doda kamenček v mozaik družbene aktivnosti
in v mozaik Evrope. Brez enega kamenčka slika ni popolna.
Če se ne boš trudila, da vsi kamenčki ostanejo na svojem
mestu, obstaja možnost, da se bodo kamenčki odločili, da
ustvarijo svoj mozaik.

To je gojišče za identitarna gibanja, rasizem in protievropske sentimente. Ko
se politika (in prepogosto tudi mladinska politika) v metropolitanskih območjih
sprašuje, od kod to nezadovoljstvo prebivalcev, ko pa nam ne gre tako slabo
in EU prinaša mnogo koristi (seveda v
metropolitanskih območjih so jasno razvidna), mirno ignorira vedno bolj pesimistične trende v majhnih mestih.
Če želimo o Evropi razmišljati proevropsko, moramo zato iti preko obstoječih
konceptov. Ti ne prepričajo prebivalstva
s periferije. Niti glasno in stalno ponavljanje uspehov EU ne bo zadostovalo. Grški filozof in psihoanalitik Cornelius Castoriadis je pravilno dejal, da je z družbo
narobe to, da se je nehala spraševati
in ne prepozna več nobene alternative
sami sebi.

Maja Drobne
mladinska delavka in
trenerka

»ČE HOČEŠ ITI HITRO,
POJDI SAM, ČE HOČEŠ
ITI DALEČ, POJDIMO
SKUPAJ.«

Mar ne opiše slednje prav Evrope? Zdi
se, da se je Evropska unija sprijaznila
z obstoječim stanjem ter v primežu interesov posameznih držav in ekonomskih zapovedi ne vidi alternative. Kar je
na tem mestu nujno, je Politika, vrnitev
kredibilnosti in alternativnih idej, ki se
izognejo brezciljnemu manevriranju in
lepotnim popravkom. Preseči bo potrebno mišljenje nacionalne države kot
osnovne celice organiziranja in unijo narodov pretvoriti v unijo lokalnega – tistih,
ki so na terenu, v stiku z ljudmi.
Zato je idrijska zgodba lahko tudi evropska zgodba. Ker je mladim uspelo na
agendo postaviti vprašanja, ki so resnično pomemba – raznolikost delovnih
mest, stanovanjska politika in politična
participacija. Ker jim je uspelo razmišljati
izven okvirov mladinskih politik. Ker jim
je uspelo – vsaj za malenkost – povrniti
upanje, da je v takih krajih še prihodnost
za mlade.

Odprte meje
za (bolj)
odprte glave
ečkrat razmišljam, kakšna
bi bila moja pot, če se ne
bi rodila v času, ko nam
Evropska unija ponuja
tako veliko možnosti, kot
nam jih ponuja od leta 2004
dalje, ko smo vstopili v njeno
družino. Ko razmišljam o svoji
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preteklosti, mi je EU dovolila
odrasti na prav poseben način, z udeležbo na projektu,
kjer sem 10 mesecev spoznavala vse svoje »cone neudobja«, nisem
znala jezika države, kjer sem prebivala,
ni bilo mojega varnega zavetja staršev
in prijateljev. Za to sem ji večkrat izjemno
hvaležna. Ker meje po tovrstnih projektih postajajo vedno bolj zabrisane, ko
ugotoviš, da smo na koncu vsi zato, da
drug drugemu dajemo in na drugi strani
ogromno prejemamo. Gre za odnos in
vrednoto solidarnosti, ki nas povezuje
bolj, kot si to včasih upamo priznati.

V
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Ko sanjam o tem, kakšno EU si želim
v prihodnosti, bi rekla da takšno, ki bi
bila bolj solidarna, bolj razumevajoča,
bolj vključujoča in bolj povezovalna.
Ko poslušam mlade, kako o prihodnosti bolj vključujoče družbe govorijo na
dogodkih Dajmo solidarnosti zagon, ki
jih organiziramo v sklopu podpornih aktivnosti Evropske solidarnostne enote,
me v resnici za prihodnost EU ne skrbi
toliko. Ker so mladi tisti, ki jih skrbi za
njihovo prihodnost in si želijo obrniti
trende, v katere naša družba zapada.
Tekmovalnost, ki jo današnji šolski sistem spodbuja, bi radi premaknili v smer,
ki bi bila bolj prijazna, predvsem za tiste,

katerih zmožnosti niso na istem ravni.
Želijo si več poudarka na morali, kot na
materialni osnovi. Želijo si več medsebojne pomoči, več razumevanja in več
trenutkov, ko se počutijo slišane. In to
so besede naših mladih, ki zelo dobro
vedo, kaj želijo.
In potem so tu mladi, kot je Greta
Thunberg, ki je s svojo izjemno pobudo
sprožila boj za podnebno pravičnost. 1.4
milijona mladih v 112 državah je spravila
na ulice in jih ozavestila o tem, da se
je treba za našo podnebno pravičnost
boriti. Premaknila je množice in začela
izpostavljati tisto, o čemer sicer veliko
ljudi govori, a kjer premalo ljudi ukrepa.
Njen govor v Evropskem parlamentu je
prejel stoječe ovacije. A vse to ni dovolj, če vsem tem opozorilnim besedam
manjka politična volja. In ta v EU manjka
velikokrat zaradi lobističnih interesov.

Politikov so polna usta mladih, ukrepov
za mlade, podpore programom mobilnosti mladih. A na koncu vse skupaj še
vedno ostane na prestižnih funkcijah
peščice mladih. Ukrepi sicer stremijo k

temu, da bi lahko sodelovalo več mladih
z manj priložnostmi in različnimi oviranostmi. In lahko sodelujejo, mnogi izmed
njih tudi s pomočjo tovrstnih projektov
najdejo svoj smisel in poslanstvo. A še
vedno je potrebno veliko truda, inovacij,
novih pristopov, novih formatov in novih
motiviranih ljudi, ki bodo ta naš miren
košček zemlje zavrteli v bolj prijazno in
vključujočo družbo.
Ko beremo strategijo EU na področju
mladine za obdobje 2019 - 2027, ki so
jo ustvarili skupaj z mladimi in kjer je pri
oblikovanju 11 ciljev mladih res šlo za
mnenja mladih iz vse EU, je sporočilo
jasno. Želijo več povezanosti z EU, več
vključevanja, več zelene Evrope, več
pozornosti za mlade s podeželja, kakovostnega izobraževanja, kakovostne
zaposlitve za vse. Na visoko prioritetno
mesto postavljajo mentalno zdravje in
dobro počutje. Opozarjajo pa tudi na
to, da je diskriminacija na podlagi spola
nedopustna.
Za odprto EU odprtih glav je potrebo
veliko truda, veliko razumevanja in veliko dela. Rabimo predstavnike političnih
funkcij znotraj EU, ki ne samo govorijo,
ampak stvari tudi premikajo. Premikajo
v smer, kjer so migracije normalni del
vsakdana, kjer je dostojanstvo človeka
na prvem mestu, kjer je vključevanje
mladih najbolj običajen del procesa in
se politike oblikujejo skupaj z njimi in ne
za njih. Ker takšnih »za njih« ne rabijo in
ker sami zelo dobro vedo, kaj si želijo,
le poslušati jih je potrebno, jih podpirati
in usmerjati, da se lahko izrazijo.
Moja Evropa prihodnosti je tista, ki razume. Je tista, ki bo zasledovala cilje
mladih. Tista, ki ve, da Bruselj ni edino
mesto, v katerega se splača vlagati.
Tista, ki – kot še en afriški pregovor –
razume, da »jaz sem, ker mi smo«. Je
Evropa miru, solidarnosti, medsebojne
pomoči, dviga človekovega dostojanstva
ter predvsem tista, ki se zaveda, da je
prav vsak evropski državljan tisti, ki lahko daje, in tisti, ki mora prejeti, tako varnost kot pomoč, ko ju potrebuje. Glejmo
v prihodnost z vizijo, da nam lahko samo
solidarna EU zagotovi boljši jutri. Tista,
ki se zaveda, da se solidarnost začne
pri nas samih, nadaljuje pa pri okolju in
medsebojnih odnosih, svoj vrh pa ima
v solidarni politiki. In da smo za to, da
bo takšna postala v realnosti, odgovorni
prav vsi.
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Te razmere definirajo tudi položaj mladih
– ko pričnemo na mlade gledati z vidika
lokalnega, opazimo trende, ki jih nacionalne obravnave spregledajo. Odhajanje
v velika mesta (in ker Ljubljana ni zares
velika, gre za »beg« v tujino) je logična
posledica pomanjkanja delovnih mest
in kariernih možnosti ter kakovostnega
življenja na »periferiji«. To je posledica
dejstva, da se kapital zgošča v metropolitanskih območjih – EU pa s pristopom k
razdeljevanju sredstev (ki daje prednost
velikim, uspešnim in inovativnim, pri čemer je delitev na kohezijske regije bolj
slaba šala kot objektivna delitev) tega
ne poskuša blažiti. Ko uživamo koristi
enotnega trga, pozabljamo, da prav taisti
enotni trg polperiferijo spreminja v čisto
periferijo. Svoboda gibanja ljudi, blaga in
idej v teoriji deluje v obe smeri, a praksa
kaže predvsem eno smer – od revnih
k bogatim.
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in this issue
you can read
MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije v programih Evropske unije (EU) na področju
mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program Mladi za Evropo III., ki se je
nadaljeval s programom Mladina (2000–2006), programom Mladi v akciji (2007–2013)
ter ERASMUS+: Mladi v akciji (2014–2020), leta 2018 pa je v dobil upravljanje tudi novi
program Evropska solidarnostna enota.
V tej vlogi MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna EU in omogoča
pridobitev podpore za različne oblike učnih mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa
izvaja aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej pa
tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju
mladine. Program Evropska solidarnostna enota je ta področja razširil še na druga področja
in akterje, kot so organizacije, institucije in podjetja, ki izvajajo solidarnostne aktivnosti z
namenom krepitve družbene kohezije, solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi.

aktualno
In his article Janez Škulj, chairman of the board of MOVIT,
discusses past attempts at finding a European approach
to the challenges and problems facing the EU in light
of the future shpe of the Erasmus+ Programme and the
upcoming European elections. Tin Kampl, Director of the
Office of the Republic of Slovenia for Youth, presents the
impact of EU programmes in the field of youth on the
development of youth work in Slovenia. In an interview

with Dragan Barbutovski, who has been working for
and with different EU institutions for the past 20 years,
Borut Cink discusses various aspects of the EU. The
European Youth Week and a review of opportunities
for young people in the EU round up the first section of
the 40th edition of the Mladje magazine on the topic of
the EU and youth.

Poleg vloge Nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost EURODESK-a, brezplačnega
infoservisa Evropske komisije, ki nudi evropske informacije za mlade. Namenjen je tako
mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem vsak-danjem delu srečujejo z mladimi in
njihovimi vprašanji – svetovalcem, učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim.
Po pomoč pri iskanju informacij se lahko tako vedno obrnete na Eurodesk Slovenija ali
katerega izmed regionalnih Eurodesk partnerjev.

EVROPSKA MLADINSKA POLITIKA
The EU Youth Strategy for 2019–2027 was adopted in
2018 and will have a significant impact on the future
development of European, national and local youth strategies. The article on the EU Youth Strategy discusses
what it is all about and what can be expected from it.

Ana Štromajer of the National Youth Council of Slovenia
presents how the new strategy upgraded the Structured
Dialogue tool into what is now called Youth Dialogue,
and explains what the National Youth Council of Slovenia
is doing to include as many young people as possible.

VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT
May 2019 is all about the elections to the European
Parliament and discussions on the current challenges
and issues of the EU and how to address them. One of
the key aspects of the elections will be voter turnout,
especially among young people. We discussed this with
Manja Toplak, head of the European Parliament Informa-

tion Office in Slovenia. You can also read about the
“This time I’m voting” campaign in Slovenia, and how
Eurodesk Slovenia is contributing to the promotion of
participation with workshops organised by regional
partners across Slovenia.

iz programov
The topic of participation is at the core of the Erasmus+
and European Solidarity Corps programmes. We invited
three beneficiaries of the Erasmus+ programme to present their projects that addressed in different ways the
topic of participation in relation to the European Union

and its institutions. You can read about the projects EU in
schools, The 4th European Youth Parliament in Slovenia
and We’re all EU, and hopefully get some inspiration for
developing your own activities.

Refleksije
Three individuals, three lives that are in different ways
connected to the EU, three articles on the future of the

Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO South East Europe Resource Centre,
ki z organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnimi drugimi ukrepi, orodji
in viri spodbuja in podpira sodelovanje s partnerji iz držav Zahodnega Balkana v okviru
programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. V sodelovanju s
pomembnimi akterji in ob pomoči bazena trenerjev, akrediterjev in regionalnih kontaktnih
točk programa prispeva tudi k razvoju mladinskega dela in mladinske politike v regiji.

European Union. Inspiring and fresh perspectives that
offer some food for thought.
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MOVIT has been performing the tasks of the National Agency for EU programmes in the
field of youth since May 1999 when Slovenia joined the EU Programme Youth for Europe
III, which was succeeded by the Youth Programme (2000–2006), the Youth in Action
Programme (2007–2013) and ERASMUS+: Youth in Action (2014–2020). In 2018, Movit
became also the National Agency for the European Solidarity Corps programme.
In this role, MOVIT manages indirectly centralised EU budget funds and enables support
for different forms of learning mobility activities in youth work, while also running activities
for the general development of youth work and non-formal education, with special stress
on activities contributing with their form or content to the strengthening of European
cooperation in the field of youth. European Solidarity Corps programme expanded these
fields also to other spheres and actors, such as organisations, institutions, and employers,
organising solidarity activities as a means to contribute to strengthening cohesion,
solidarity, democracy and citizenship in Europe.
Along with its role as a National Agency, MOVIT also serves as an office of Eurodesk,
the European Commission’s free-of-charge info service offering EU-related information
to young people. It was established both for young people and for those who encounter
young people and their questions as part of their regular work – school counsellors,
teachers, youth workers, information providers and others. When you need help in finding
information, you can always turn to your national or regional Eurodesk partner for help.
In 2002, MOVIT also took over as the SALTO South East Europe Resource Centre,
promoting cooperation with the Western Balkan countries within the Erasmus+ Programme
in the field of youth and the European Solidarity Corps through training and partner-finding
activities and various other support measures, tools and resources. It aims to contribute to
youth work and youth policy development in the Western Balkan region, in collaboration
with relevant stakeholders and with the help of pools of trainers and accreditors as well as
Contact Points located in Erasmus+ Partner countries of the region.
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