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Publikacija ni namenjena prodaji! Mnenja in 
stališča izražena v tej publikaciji ne izražajo nujno 
tudi mnenja in stališča Evropske komisije oziroma 
Nacionalne agencije programa MLADI V AKCIJI.
Narejeno s podporo Evropske komisije in Urada RS 
za mladino pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport. 
Slikovni material je posnet na aktivnostih, sofinan-
ciranih s sredstvi programa MLADI V AKCIJI. Fo-
tografije so pridobljene iz Centralne avdiovizualne 
knjižnice Evropske komisije, iz arhiva Nacionalne 
agencije ali avtorjev tekstov in njihovih organizacij.

PROGRAM MLADI V AKCIJI
Je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na 
področju mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega 
učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja 
na področju mladine. Namenjen je mladim, v starosti od 15 do 28 (z izjemo 
13-30).

PREDNOSTNA PODROČJA 
•	 Evropsko državljanstvo
•	 Udejstvovanje (participacija) mladih
•	 Kulturna raznolikost
•	 Vključevanje mladih z manj priložnostmi

MOŽNOSTI PROGRAMA MLADI V AKCIJI
Program s sprejemom projekta omogoča pridobitev finančne podpore za 
izvedbo projekta. 

AKCIJA 1 – MLADI ZA EVROPO
•	 Podakcija 1.1 – Mladinske izmenjave. Mladinska izmenjava je skupen 

projekt dveh ali več lokalnih skupin mladih iz različnih držav, kar 
omogoča obravnavo posamezne tematike v širšem evropskem 
kontekstu. 

•	 Podakcija 1.2 – Mladinske pobude. Mladinska pobuda je inovativen 
projekt skupine mladih v lokalnem okolju, s katerim želijo udeleženci 
prispevati k razvoju svoje skupnosti. Omogočeno je tudi mednarodno 
sodelovanje v mednarodnih projektih.

•	 Podakcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo. Z mladinskimi 
demokratičnimi projekti imajo različni akterji na področju mladine iz 
vsaj dveh držav možnost, da z medsebojnim sodelovanjem omogočijo 
ali povečajo vključevanje mladih v upravljanje javnih zadev, zlasti na 
občinskih ravneh. 

AKCIJA 2 – EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA (EVS)
Omogočiti prostovoljcu učne izkušnje, s katerimi razvija ali krepi svoje 
sposobnosti in znanje, ter delo, ki ga opravlja, z namenom prispevati k 
razvoju gostiteljskega okolja v tujini kjer se projekt odvija. 
AKCIJA 3 – MLADI V SVETU 
Akcija omogoča sodelovanje skupin mladih in akterjev na področju mladine 
v projektih programa MLADI V AKCIJI, ki prihajajo iz partnerskih držav 
(Jugovzhodna Evropa, Kavkaz, Mediteranske države).
AKCIJA 4 – PODPORNI SISTEMI NA PODROČJU MLADINE
Akcija je razdeljena na osem podakcij. Prijavitelji lahko na decentralizirani 
ravni predlagajo v sprejem projekte iz podakcije 4.3 - Usposabljanje in 
povezovanje v mrežo. Podakcija omogoča možnost sprejema podpornih 
ali razvojnih aktivnosti za vse, ki so dejavni pri mladinskem delu, v prosto-
voljnih mladinskih organizacijah in organizacijah za mlade. 
AKCIJA 5 – SREČANJA MLADIH
Akcija 5 je v celoti namenjena spodbujanju sodelovanja različnih akterjev 
na področju mladine, mladinskega dela in mladinske politike z namenom 
doseganja skupnih ciljev ter strukturiranega dialoga v okviru evropskega 
sodelovanja na področju mladine.

KDO LAHKO SODELUJE?
V projektih lahko sodelujejo različni akterji (organizacije in posamezniki) na 
področju mladine, vključno z neformalnimi skupinami mladih. Večina pro-
jektov, ki jih lahko podpre program MLADI V AKCIJI, zahteva vzpostavitev 
partnerstva med akterji iz dveh ali več držav.

ROKI ZA ODDAJO PRIJAVNIC
Za projekte, ki se potegujejo za sprejem na decentralizirani ravni, je vsako 
leto pet rokov za oddajo prijavnic: 1. februar, 1. april, 1. junij, 1. september 
in 1. november. Glede na datum začetka projekta se prijavnice pošljejo do 
ustreznega prijavnega roka. Prijavnice in dodatna navodila so na voljo na 
spletni strani: www.mva.si.

Kazalo

INTERVJU ............................................................ 6
Ari Vatanen, poslanec v Evropskem parlamentu: 
Reli do Evropskega parlamenta ..................................................................6
Tine Radinja: V času krize investirajmo v mladino .....................................14

V ŽARIŠČU............................................................8
Priložnost evropskih volitev .....................................................................   8  
Nov okvir evropskega sodelovanja na področju  mladine ..............................9
Pomen mladinskih organizacij za demokratičen razvoj družbe ....................10
Kakovost v mladinskem delu ...................................................................11

REFLEKSIJE .......................................................12
Generacijska prevara ...............................................................................12
Oddal bom svoj glas ..., ker se cenim  ..................................................... 13

V AKCIJI .............................................................18
Y Vote 2009 – pravica do izbire ..............................................................18
WTF (what’s the flavour) evropskega državljanstva? ...................................20
Dnevnik mladega Evropejca.....................................................................21
Povej naglas! .........................................................................................22
Street art -  Umetnost na ulici ..................................................................23
Act now – Against discrimination on the Basis of Sexual Orientation ...........24

FOKUS ................................................................26
Soustvarjati svet, v katerem živimo ...........................................................26
Na terenu ..............................................................................................26

UVODNIK ............................................................................................ 3

AKTUALNO .......................................................................................... 4
Pregled razpoložljivih in dodeljenih sredstev po posameznih prijavnih 
rokih v letu 2009  ................................................................................................ 4
Ob robu sprejemanja rebalansa proračuna RS ......................................................... 4

ZGODILO SE JE  ................................................................................... 5
Nove publikacije Nacionalne agencije programa MLADI V AKCIJI ............................. 5
Spremljevalno srečanje programa MLADI V AKCIJI .................................................. 5
Usposabljanje za akreditatorje: Kvaliteten vstop v EVS .............................................. 5
Srečanje kroga trenerjev programa MLADI V AKCIJI ................................................. 5

DVORišče ........................................................................................... 16
Brusilnik ............................................................................................................ 16
Eurodeskov projekt »… torej misliš, da veš vse?« II za ozaveščanje mladih 
o EU in prihajajočih evropskih volitvah ter spodbujanje aktivnega evropskega 
državljanstva ...................................................................................................... 16
Aktualni razpisi ..................................................................................................  16
EU novice  ......................................................................................................... 17
Eurodeskov rokopomnik ...................................................................................... 17

EVS OSEBNO ..................................................................................... 25
Dnevnik ............................................................................................................. 25
Načrt EVS SPO za leto 2009 ..............................................................................  25

NAPOVEDNIK DOGODKOV ................................................................. 28

IN THIS ISSUE YOU CAN READ .........................................................  29

ODMEVI ............................................................................................. 26
Spremljevalno srečanje programa MLADI V AKCIJI ................................................ 30
Utrinki iz mednarodnih usposabljanj  ................................................................... 31



Uvodnik

Demokracija
Govorimo o liberalnem tipu demokracije, o liberalni demokraciji torej, ki predstav-
lja osnovo sodobnih držav zahodnega tipa. Zavedati se je treba, da obstajajo tudi 
druge oblike demokracije, kot je populistična ali ljudska demokracija, ki lahko 
zgodovinsko očitno in tudi v teoriji utemeljeno pripeljejo na surove in nehumane 
stranpoti človeštva.

Nekdo bo ugovarjal in dokazoval, da so tudi države, ki temeljijo na liberalni 
demokraciji, nepravične, nasilne, oddaljene od ljudi in podobno. Predlagam, da 
trezno in resno pogledamo na ta vprašanja z druge strani in se vrnemo v jedro lib-
eralne demokracije. Njeni osnovni komponenti sta svoboda in enakost. Pri čemer 
ni naključje, da izhajata (gledano tradicionalno zgodovinsko) iz primarne vrednote 
in odločitve liberalizma o enakih svoboščinah, ki izhajajo iz moralne odločitve 
in vere v enakost ljudi. S tem se človeku odpreta obzorje svobode, upanja in 
zavedanja o lastni veličini ter hkrati vrojena odgovornost do drugega, ki izhaja iz 
spoštovanja moralne zaveze enakosti ljudi. Liberalna demokracija omogoča posa-
mezniku, da ustvarja prostor spoštovanja in uresničevanja temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin ter to omogoča in dopušča tudi drugim. To je pravo nasprotje 
omenjenim alternativnim oblikam demokracije, ki uporabljajo nasilje in privilegije 
ter sejejo strah za doseganje ciljev in s tem zapirajo prostor, v katerem se lahko 
človek uresničuje in to dopusti tudi ostalim. 

Vse prevečkrat jemljemo zahodni tip ali liberalni tip demokracije, ustvarjene 
institucije in državo za samoumevne. Ne zavedamo se in pozabljamo, da niso 
samovzdržne in samoumevne. Še več, sodobne družbe in njihove institucije 
potrebujejo znova in znova generacije, ki bodo odgovorno vzdrževale pridobitve 
dolge liberalne tradicije demokracije, ki služi ljudem. Vladavina prava, ločenost 
oblasti, neodvisne institucije nadzora in civilna družba so le del tega. Če so 
produkcijska sredstva in dobrine neenakomerno porazdeljeni ter ni prostora za 
samouresničevanje posameznikov, če je država preobsežna, kar lahko vodi v 
klientelizem, privilegije in izključevanje, ter če ne delujejo nadzorne institucije, 
nastane problem legitimnosti sodobnih liberalnih demokracij. V tem primeru se 
vedno odpira prostor za leve ali desne, takšne in drugačne skrajnosti. Izguba 
in pomanjkanje znanja in vedenja sta lahko za zagotavljanje miru in blaginje 
pogubna.

Nekatere države imajo daljšo, nekatere krajšo tradicijo liberalne demokracije, 
nekatere jo šele odkrivajo; čeprav so že članice Evropske unije. Bistveno je, 
da sprejemamo vse pridobitve te tradicije kot celoto. Ne zgolj njenih formalnih 
okvirov brez vrednot in kreposti. Sklicevanje na človekove pravice in svobodo, ne 
da bi upoštevali moralno zavezo do drugega, je zloraba. Zato je pomembno, da 
imajo vse generacije, predvsem mladi, prostor, v katerem lahko avtonomno prido-
bivajo kompetence in kreposti za vključevanje v sodobne družbe. Mladinsko delo 
je nedvomno tak prostor in mladinske organizacije inkubatorji demokracije. Tudi 
Evropska unija je na poti svojega oblikovanja in iskanja. Pred nami so volitve 
v Evropski parlament, praznik demokracije: na zdravje, torej, aja, oprostite, na 
volitve!

 Primož Ferjančič
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Aktualno

PREGLED RAZPOLOŽLJIVIH IN DODELJENIH SREDSTEV PO 
POSAMEZNIH PRIJAVNIH ROKIH V LETU 2009
V spodnji tabeli sta navedeni razporeditev in višina dodeljenih sredstev po posameznih 
prijavnih rokih. Prav tako je razvidno, koliko sredstev je na voljo za ostale prijavne roke. 
Nacionalna agencija lahko na podlagi svojih pristojnosti rezervira dodatna sredstva za 
letne prednostne naloge in prerazporedi sredstva, ki so še na voljo.

SKUPINSKE AKTIVNOSTI  zneski v evrih
A.1.1 Mladinske izmenjave R1 R2 R3 R4 R5
predvideno ob začetku leta 130.386,90 152.118,05 43.462,30 43.462,30 65.193,45
na voljo za dodelitev 130.386,90 158.710,45
dodeljeno za rok 123.794,50
ostalo po roku 6.592,40
  
A.1.2 Mladinske pobude R1 R2 R3 R4 R5
predvideno ob začetku leta 31.312,20 31.312,20 31.312,20 31.312,20 31.312,20
na voljo za dodelitev 31.312,20 41.519,40
dodeljeno za rok 21.105,00
ostalo po roku 10.207,20
  
A1.3 Projekti mladih za demokracijo R1 R2 R3 R4 R5
predvideno ob začetku leta 42.763,20 21.381,60 26.727,00 10.690,80 5.345,40
na voljo za dodelitev 42.763,20 64.144,80
dodeljeno za rok 0,00
ostalo po roku 42.763,20
preseženo 42.763,20

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA
A.2 R1 R2 R3 R4 R5
predvideno ob začetku leta 161.926,74 80.963,37 161.926,74 107.951,16 26.987,79
na voljo za dodelitev 161.926,74 122.588,11
dodeljeno 97.202,00
usposabljanja 23.100,00
ostalo po roku 41.624,74

SODELOVANJE S SVETOM
A.3 R1 R2 R3 R4 R5
predvideno ob začetku leta 29.132,70 29.132,70 14.566,35 9.710,90 14.566,35
na voljo za dodelitev 29.132,70 11.471,64
dodeljeno za rok 46.793,76
ostalo po roku –17.661,06

PODPORNE AKTIVNOSTI
A.4.3 R1 R2 R3 R4 R5
predvideno ob začetku leta 22.712,70 22.712,70 11.356,35 7.570,90 11.356,35
na voljo za dodelitev 22.712,70 9.879,40
dodeljeno za rok 35.546,00
ostalo po roku –12.833,30

SREČANJA
A.5 R1 R2 R3 R4 R5
predvideno ob začetku leta 23.463,00 23.462,00
na voljo za dodelitev 23.463,00 46.925,00
dodeljeno za rok 0,00
ostalo po roku 23.463,00

 
(R1 – prijavni rok 1. februar; R2 – prijavni rok 1. april; R3 – prijavni rok 1. junij; R4 – prijavni rok 1. 
september; R5 – prijavni rok 1. november)

OB ROBU SPREJEMANJA 
REBALANSA PRORAČUNA RS
Ste se kdaj vprašali, kako država vidi pomen 
vsega tistega, kar imenujemo mladinsko delo? 
Najboljši odgovor boste našli v umeščanju 
področja znotraj vsebinske razčlenitve umes-
titve proračunskih postavk v portfelju Urada 
RS za mladino, ki so:

03 ZUNANJA POLITIKA IN 
 MEDNARODNA POMOČ
0303 Mednarodna pomoč
03033301 Razvojna in humanitarna pomoč
  Pakt stabilnosti za JV Evropo
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE  

ORGANIZACIJE
1805 Šport in prostočasne dejavnosti
18053301 Urejanje sistema dejavnosti za mladino
  Plače
  Materialni stroški
  Investicije in investicijsko 
  vzdrževanje državnih organov
180533303 Programi za mladino
  Mladinska prenočišča
  Podpora delovanju mladinskih 
  organizacij
  Programi za mlade
  Programske aktivnosti
  Mladinski centri 
  ESRR – 07 – 13 – EU

Mladinski centri ESRR – 07 – 13 slovenska udeležba

Programi za mladino se v Sloveniji umeščajo 
v širši sklop športa in prostočasnih dejavnosti, 
ta pa se umešča v področje kulture, športa 
in nevladnih organizacij. Zato ni čudno, 
da je tako lahko enačiti mladinsko delo s 
prostočasnimi dejavnostimi mladih. Samo za 
primerjavo, program Mladi v akciji se znotraj 
Evropske proračuna umešča v vsebinski 
sklop DRŽAVLJANSTVO. Še bolje je pozi-
cioniran program Vseživljenjskega učenja, ki 
je umeščen v podpoglavje Konkurenčnost v 
poglavju TRAJNOSTNA RAST. Vam razlika 
kaj pove? 
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Zgodilo se je

Nove publikacije Nacionalne agencije programa MLADI V AKCIJI
Nacionalna agencija je pripravila tri nove publikacije: priročnik Dajmo mladim zagon, 
zbornik posveta Vključevanje, participacija in aktivno državljanstvo preko članskih 
oblik mladinskega dela, ki je potekal 30. 6. in 1. 7. 2008 na Bledu, ter poročilo z 
osrednjega nacionalnega dogodka ob Evropskem tednu mladih, ki se je zgodil 5. in 
6. oktobra 2008 na Brdu pri Kranju. Dostopne so tudi na spletni strani www.mva.si. 
Več v rubriki Fokus.

Evalvacija usposabljanj za 
EVS prostovoljce v Sloveniji
Posvetovalna skupina EVS (ses-
tavlja jo pet članov in predstavnica 
NA) se je letos prvič sestala v 
februarju. Glavna tema pogovorov 
je bila evalvacija usposabljanj za 
EVS prostovoljce. Člani skupine so 
v okviru priprav na srečanje od or-
ganizacij, ki gostijo in pošiljajo EVS 
prostovoljce v Sloveniji, pridobili 
informacije in ocene usposabljanj. 

Usposabljanja pri nas so na dobri 
ravni, vendar si akterji prizade-
vamo, da bodo še boljša. 
Glavni poudarki srečanja so bili, da 
je pomembno, da so trenerji, ki EVS 
usposabljanja vodijo, kakovostni, in 
da imajo tudi svojo lastno izkušnjo 
z EVS. Predlagali smo, da se na 
usposabljanjih pred odhodom več 
časa nameni projektnemu delu in 
prostovoljcem ozavesti možnost o pri-
pravi lastnih projektov v okviru EVS. 
Strinjali smo se, da je treba mlade 
prostovoljce po prihodu v Slovenijo 
seznaniti s pomembnostjo učnega 
procesa in učnih učinkov v okviru EVS 
projektov. Ker organizacije na terenu 
opažajo, da prostovoljcem struktura 
delovanja EVS in vloga posameznih 
akterjev nista jasni, smo predlagali, 
da se tudi temu nameni poseben 
poudarek. Prav tako je treba mladim 
osvetliti vidik (samo)motiviranja, 
kulturnega šoka in medkulturnega 
učenja, ki ga med EVS projekti vsak 
dan doživljajo. Evalvacijsko srečanje 
naj bo osredotočeno predvsem na 
prenos izkušenj EVS v lokalno okolje 
prostovoljca. Posvetovalna skupina 
se bo naslednjič sestala v maju. Z 
vsemi predlogi in pobudami se lahko 
obrnete na Nacionalno agencijo ali 
člane posvetovalne skupine. 

Rada Drnovšek v imenu 
Posvetovalne skupine EVS

Spremljevalno srečanje 
programa MLADI V AKCIJI, 2. april. 2009, Ljubljana
V poslovni stavbi Slovenijales je potekalo spremljevalno srečanje projektov mla-
dinskih izmenjav in mladinskih pobud, ki so bili v program sprejeti na četrtem 
in petem prijavnem roku leta 2008, ter mladinskih demokratičnih projektov in 
mladinskih izmenjav s sosednjimi partnerskimi državami, sprejetih v letu 2008. 
Več v rubriki Odmevi.

Srečanje kroga trenerjev pro-
grama MLADI V AKCIJI, 
21. januarja 2009, Ljubljana
Sedem izbranih trenerjev se je srečalo 
s predstavniki Nacionalne agencije 
programa MLADI V AKCIJI. Razpravljali 
so o novi strategiji Nacionalne agencije 
za sodelovanje s trenerji v letu 2009. 
Prihodnje srečanje trenerjev je predvide-
no v juniju. Krog trenerjev je oblikovan 
za potrebe izvajanja nacionalnih in tudi 
mednarodnih aktivnosti Nacionalne 
agencije z perspektivo razvoja trener-
skega dela in poklica v Sloveniji.

Usposabljanje za akreditatorje: Kvaliteten vstop v EVS, 
15. in 16. april, Zreče
Kaj pomeni kvaliteten EVS projekt so se spraševali udeleženci usposabljanja za 
akreditatorje. Kaj je akreditacija in kdo so akreditatorji? Kadar želi organizacija gostiti 
ali pošiljati EVS prostovoljce, vloži najprej Izraz interesa (Expression of Interest – EI), 
v katerem izkaže svojo sposobnost za EVS projekte. To vlogo ocenijo akreditatorji, 
ki jih je na osnovi razpisa izbrala Nacionalna agencija. Tako organizacija postane 
akreditirana EVS organizacija in lahko sodeluje v EVS projektih. Udeleženci so 
spoznali pomen, zahteve in proces akreditiranja s ciljem zagotavljanja kvalitetne prip-
rave organizacije na EVS projekte.

Dajmo mladim zagon
Priročnik za izvajalce mladinskih pobud v programu MvA
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Naš povprečni bralec je star okrog dvajset 
let ter dejaven na področju mladine na 
lokalni, nacionalni in tudi mednarodni 
ravni. Kakšni ste bili, ko ste bili toliko stari 
kot naši bralci? Ste pričakovali, da boste 
le nekaj let pozneje vključeni v politično 
odločanje na evropski ravni?
Pri dvajsetih ... sem bil sanjač. Še vedno 
sem sanjač. Prav zato sem vedno poskušal 
doseči stvari, ki so bile videti nedosegljive. 
Kadar govorimo o sanjah, pravzaprav ni 
pomembno, ali so uresničljive ali ne. So tvoje 
sanje in zato jim slediš. Nihče ti jih ne more 
odvzeti, prodati, o njih se ni mogoče pogajati, 
so samo tvoje. Sanje so tvoja osebna last. 
So življenjski pogon. Nikoli si nisem mislil, 
da bom imel politično kariero. Pri dvajsetih si 
prav tako nisem mogel predstavljati, da bom 
poklicni voznik relija. Bilo je preprosto preveč 

nemogoče. In potem, po hudi nesreči na vrhu 
moje kariere, je bilo spet videti nemogoče, 
da bi se lahko vrnil na dirkališče. Če imaš 
rad glasbo, si lahko mogoče zamišljaš, da 
igraš neko glasbilo, in sanjaš, da boš nekoč 
najboljši pianist na svetu. Lahko se res zgodi, 
da to postaneš, a verjetnost je majhna. Kot ni 
veliko svetovno znanih pianistov, tudi poklicnih 
voznikov relija nikoli ni bilo veliko. Verjetnost, da 
postanem eden od peščice teh, je bila majhna. 
Toda oboževal sem reli in zgodilo se je (smeh).

Ali vam je kaj, kar ste se naučili kot voznik 
relija, koristilo kot poslancu Evropskega 
parlamenta?
 Kar sem danes, je skupek vsega tega, kar 
sem do zdaj v življenju videl in doživel: reli, moj 
zakon, moji otroci – svojih izkušenj pravzaprav 
ne morem strniti v druge kategorije. Vendar 
sem se prav pri reliju naučil, da je v življenju 
najpomembnejše timsko delo. Če želiš biti 
uspešen v motorističnem športu, moraš okoli 
sebe zbrati odlično ekipo. Opazil sem, da 
se podobno dogaja tudi v parlamentu. Da bi 
parlament lahko deloval najbolje, kar lahko, 
najprej potrebujete dobre poslance, vendar 
tudi dobro čistilko, ki se čuti kot pomemben del 
ekipe. Še kako je pomembno, ali so sanitarije 
v parlamentu vedno čiste ali ne (smeh, nato 
resno nadaljuje). 

Pri oblikovanju predane ekipe je treba pozornost 
nameniti vsakemu posameznemu članu ekipe 
in ga videti kot osebo. Upoštevati je treba tudi 
druge ljudi – to sem se naučil od relija.

Kako ste iz nekdanjega poklicnega reli 
voznika – pravzaprav reli prvaka – postali 
»zapriseženi evrofil,« kakor vas je Paul 
Henley označil v svojem pogovoru za BBC 
leta 2005? 
Potovanje mi je odprlo oči in glavo. Bil sem del 
komercialnega poklicnega športa, v katerem 
sem lahko spoznal, kako deluje gospodarstvo: 
da kupec odloča in da kupec mora imeti pravico 
do odločanja, ne pa da je prepuščen na milost 
in nemilost monopolov. Najpomembnejše pa je 
bilo spoznanje, da produktivno gospodarstvo 
in vse drugo ni mogoče, če ni miru. Mir pa ni 
mogoč brez ljubezni. Evropska unija temelji na 
miru in ljubezni. Na demokraciji in ustvarjanju 
razmer za mir. Po tem »preporodu«, ki sem ga 
doživel v letih relija, je postalo očitno, da bom 
kandidiral na evropskih volitvah. 

Ko ste bili leta 2004 v Franciji izvoljeni za 
poslanca v Evropskem parlamentu, ste 
bili edini poslanec, ki ni bil izvoljen v svoji 
matični državi. Na letošnjih evropskih 
volitvah kandidirate na Finskem. 
Če dobro premislite, sta obe odločitvi 
popolnoma logični: najpomembnejše 
je uresničevanje idej za mir, ljubezen in 
demokracijo, vendar ne v korist ene same 
stranke, pa tudi ne v korist ene same države. 
Moja politika vključuje vse. V drugih ljudeh 
iščem – ne glede na njihovo državo izvora 
ali njihovo politično prepričanje – morebitne 
zaveznike, ne sovražnike. Verjamem v tak 
demokratični svet. Ni pomembno, kako dolgo 
bo trajalo, da ga zgradimo. Mogoče petdeset, 
sto, mogoče celo dvesto let, kdo ve. Bistvo ni 
v tem. Mislim, da ima Evropska unija vlogo, da 
podpira in da priložnost tudi drugim narodom, 
da postanejo demokratični, tako da se bo lahko 
pravzaprav vsak – ne glede na kraj rojstva – 
rodil v demokratično družbo, ki temelji na pravu 
in tako imenovanih univerzalnih vrednotah. 

Reli do Evropskega 
parlamenta
Gospod Ari Vatanen je poslanec v Evropskem parlamentu, svetovni prvak v reliju leta 1981, 
štirikratni zmagovalec relija Paris – Dakar, mladosten Finec, izvoljen pred petimi leti v Franciji, kjer 
tudi živi z ženo in tremi otroki. Dovolj razlogov za obetaven intervju ... Ob pogovoru človek dobi 
občutek, da je pogled na svet odvisen od tega, kar nosimo v sebi. Prepričan je, da v Evropi niso 
največji problemi cene, onesnaženje ali pa širitev EU, pač pa pomanjkanje ljubezni in vizij.

Primož Ferjančič in Urška Slana, MOVIT NA MLADINA

Intervju

“ Najpomembnejše pa je 
bilo spoznanje, da produktiv-
no gospodarstvo in vse drugo 
ni mogoče, če ni miru. Mir pa 
ni mogoč brez ljubezni. „



7

Intervju

Zelo se zavzemate za to, da čim več 
držav dobi priložnost, da se razvijejo v 
demokratično družbo. Ste na primer strog 
zagovornik tega, da se Turčija pridruži 
Evropski uniji. 
Res je. Turčija je pomembna, ker predstavlja 
»drug del sveta«: muslimanski svet, manj 
demokratičen svet, svet revščine. Simbolizira 
most med bogatimi in revnimi. Fundamentalisti 

v tem svetu si verjetno ne želijo, da bi Turčija 
prevzela demokratično evropsko perspektivo, 
pa tudi tega ne, da bi druge muslimanske 
države postale demokratične države. Če ljudje 
živijo v revščini, bedi in brezupu, se iz tega tudi 
hranijo. Ta začarani krog moramo prekiniti in ga 
spremeniti v pozitivnega. 

Do kod in kdaj se bo še širila EU, je 
tudi zanimivo vprašanje. Aktualno in 
pomembno je vprašanje širitve na 
jugovzhodno Evropo. Kakšno je vaše 
stališče?
To je jasno. Hrvaška se bo kmalu pridružila 
Evropski uniji, kar je tudi prav. Pogosto slišimo, 
kako se moramo učiti iz svoje zgodovine, 
vendar smo se naučili tako malo. Če za primer 
vzamemo krizo na Balkanu. Menim, da do 
vojne na Balkanu sploh ne bi prišlo, če bi 

balkanske 
države že 
v zgodnjih 
osemdesetih imele 
enako upanje za EU, kot 
ga imajo danes leta 2009. Slovenija 
je imela glede tega veliko srečo, saj je vojna 
v vaši državi trajala le nekaj dni, morda celo 
tudi zato, ker je upala v skupno evropsko 
prihodnost. Čeprav balkanske države še dolgo 
ne bodo izpolnjevale strogih pogojev, jim s 
tem, da jim ponudimo možnost vključitve in 
obljubimo, da bodo sprejete kot polnopravne 
članice EU, takoj ko bodo izpolnile te pogoje, 
damo upanje. To upanje bo pospešilo proces v 
smeri izoblikovanja demokratične družbe. 

Kot poslanec v Evropskem parlamentu ste 
vključeni v številne odbore, delegacije in 
medskupine. Ste član Zunanjepolitičnega 
odbora, Odbora za transport in turizem, 
delegacije za Združene države Amerike in 
Rusijo. Izvedeli smo, da ste se pravkar vrnili 
iz ZDA ... 
(nasmešek) Oh, to je bil le glamurozen del 
službe. Čudovita velika poroka na Beverly 
Hillsu. Poročne zabave se prirejajo, čeprav ne 
tako pogosto, kot bi človek pričakoval.

Katera od vaših pristojnosti poslanca v 
Evropskem parlamentu vam osebno največ 
pomeni? 
Odbori so vsi zelo pomembni, vendar pri tem 
človek zlahka postane oportunist. Bistvo moje 
politične akcije je, da izhajam iz najšibkejših, 
najbolj ranljivih. Zato mi je bila najljubša naloga, 
ko sem bil član Fundacije za cepiva. Žal ta 
fundacija ne deluje več. Samo pomislite, po 
vsem svetu številni novorojenčki sploh niso 

cepljeni, v Evropi pa cepimo celo pse in mačke. 
Če se človek rodi na napačnem kraju, do 
tega nima dostopa. Pravilno moramo postaviti 
prioritete. 

Ob prihajajočih volitvah v Evropski 
parlament, ki bodo junija, se veliko mladih 
Evropejcev sprašuje, zakaj bi se sploh 
obremenjevali z evropsko perspektivo, 

evropskimi volitvami, evropskimi 
politikami in zakonodajo. 

Kakšno je vaše sporočilo 
mladim Evropejcem?

Evropska unija 
zagovarja izoblikovanje 
demokratične družbe 
brez vojne, revščine 
in bede tako v 
Evropi kot tudi po 
svetu. Menim, 
da bi to moral biti 
izziv za mlade. 

Glede demokracije 
in ustvarjanja razmer 

za mir Evropska unija 
nikakor ni popolna. Vendar 

pa je bil s tem storjen korak, 
kakršnega v zgodovini človeštva 

še ni bilo. Zato potrebujemo mlade, da 
storijo naslednji korak. 

Vaša življenjska zgodba in življenjska 
filozofija je navdihnila mnoge. Bi za 
zaključek lahko rekli, da mora torej vsak 
prispevati na svoj način k miru in blaginji, 
kaj naj bo najpomembnejše sporočilo? 
Ko sem bil star približno dvajset let, sem 
slišal angleški pregovor, ki ga takrat še 
nisem povsem razumel – »Lepota je v očeh 
opazovalca«. Mislim, da je najpomembnejši 
nasvet, ki ga lahko dam mladim: vedno 

poskušajte videti pozitivno in negativno v 
svetu, vedno se naivno razveselite njegove 
lepote in lepote drugih ljudi. Zapomnite 
si, da smo vsi v nečem dobri. Vsi smo v 
nečem dobri in v življenju potrebni. Otrok z 
Downovim sindromom izžareva iskrenost, 
nedolžnost in sočutje; ob tem odnosu do 
sveta se v naših srcih stopi še tako velik led. 
Mar to ni pomembno?

Gospod Vatanen, najlepša hvala za ta 
pogovor. 
To je bilo pa dolgih deset minut …(smeh), 
saj je vedno tako... (Pogovarjali smo se 
sproščenih 40 minut.)

“ Moja politika vključuje vse. 
V drugih ljudeh iščem – ne 
glede na njihovo državo izvora 
ali njihovo politično prepričanje 
– morebitne zaveznike, ne 
sov ražnike. Verjamem v tak 
demokratični svet. „ “ Samo pomislite, po vsem 

svetu številni novorojenčki 
sploh niso cepljeni, v Evropi pa 
cepimo celo pse in mačke. „
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Evropska unija lahko pri svojem nadaljnjem 
razvoju izbira le med dvema možnostma. 
Ali bo postala učinkovita ali bo počasi, 
a zanesljivo, izginjala. Začetki današnje 
Evropske unije so bili vzpostavljeni ob 
nagibih, ki so nam danes daleč. Vsaj v 
širši javnosti. Tisto, kar je omogočalo kar 
najvišji skupni imenovalec prvih držav 
članic, danes ne obstaja več. Če je bila 
Evropska skupnost za premog in jeklo 
odličen večstranski instrument za nadzor 
nad proizvodnjo jekla in če si je Rimska 
pogodba prizadevala za samozadostnost 
v prehrani Zahodne Evrope v primeru 
spopada blokov na evropskih tleh, je danes 
težko tako jasno navesti kratke razloge, 
zakaj naj pravzaprav obstaja Evropska 
unija. 

O nujnosti učinkovitejše povezave se 
govori že nekaj časa. Celoten poskus t. 
i. evropske ustave je izhajal iz tega cilja. 
Z muko smo prišli do predloga Lizbonske 
pogodbe, vendar se je tudi ta ustavila. 
Največja prepreka do učinkovitosti je 
spoznanje, da smo prišli do točke, ko ni 
več mogoče zagotavljati formule, da so 
skupne in posamične koristi vedno večje 
kot katera koli posamična škoda ali – bog 
ne daj – skupna škoda. Sprememba te 
formule in dopustitev možnosti, da bi na 
račun celote nastala kakšna posamična 
škoda, je tista točka, na kateri neka 
skupnost obstane ali pade.

Sedanji gospodarski preobrat tudi ne 
prispeva k večji trdnosti povezave. 
Koliko se nas je zamislilo ob novici, da 
je predsednik slovenske vlade s svojimi 
francoskimi gostitelji ugotovil, da ukrepi, 
ki jih načrtuje Francija, ne bodo vplivali na 
zmanjševanje delovnih mest v Sloveniji. 
Toda natančno to – kulminacija dejanj 
ene države proti interesom druge države 

– je zaznamovalo obdobja pred obema 
svetovnima vojnama v prvi polovici 20. 
stoletja. In EU je bila in še vedno je tudi 
poskus graditve sistema, ki naj bi to 
preprečil. 

Toda EU že danes ni ena sama tvorba. 
Znotraj nje delujejo »poglobljene 
povezave«, ki niso enake ne EU ne 
kateri koli drugi izmed teh poglobljenih 
povezav. Schengenska Evropa in evrska 
Evropa – to sta lepa vzorca nadaljnjega 
razvoja. Tudi to je mogoča pot nadaljnjega 
skupnega razvoja, ki bo ustvaril zapleteno 
– povprečnemu državljanu – nerazumljivo 
podobo. In EU bo – tako kot v večji meri 
danes Svet Evrope – stvar uradnikov. 
Zato je čas pred volitvami v Evropski 
parlament, ki bodo potekale letos, 
dejansko priložnost za razpravo med 

vsemi nami – državljani Evropske unije, kaj 
pravzaprav hočemo, v kaj verjamemo in 
čemu smo se – za svoje cilje – pripravljeni 
odpovedati. Vsak odgovor, ki bo tudi 
intimno sprejet v glavah in srcih velike 
večine sedanjih državljanov EU, bo boljši 
kot nič. In zakaj je ta zgodba morda 
najpomembnejša za mlade. Ker bodo 
posledice takšnih ali drugačnih odločitev 
čutili najdlje.

Vendar, pozor. Kandidatov in kandidatk 
za evropske poslance ne gre spraševati, 
kaj bodo naredili za Slovenijo, Francijo, 
Malto. Interese vsake države članice 
zastopajo vlade v Svetu EU. Naloga 
evropskih poslancev je, da imajo pred 
očmi interese EU kot celote. Zato je edino 
primerno vprašanje le, kaj nameravajo 
narediti v dobro EU. Toda, ali smo mi, 

Priložnost 
evropskih volitev
Ali se še kdo spomni navdušenja političnih elit in do neke mere tudi javnosti zaradi zrcala 
navdušenja političnih elit v medijih ob vstopu Slovenije v Svet Evrope? In danes? O tej dejansko 
najstarejši medvladni organizaciji v Evropi bolj malo slišimo. Ali si lahko predstavljate, da bi si 
takšno vprašanje zastavljali zaradi Evropske unije? Da izgine iz časopisov, se umakne od velike 
pozornosti političnih elit in javnosti? 

Janez Škulj, MOVIT NA MLADINA
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prebivalci Republike Slovenije, ki imamo 
pravico voliti evropske poslance, sposobni 
takšnega preskoka? In dejstvo, da se 
bodo državljanom Republike Slovenije na 
voliščih pridružili tudi drugi stalni prebivalci 
Slovenije, ki so državljani drugih držav EU, 
pove veliko o tistem, kar naj bi bila vloga 
Evropskega parlamenta. 

Program MLADI V AKCIJI v letošnjem letu 
postavlja evropske volitve v pomembno 
središče svoje pozornosti. Program 
pričakuje, da bodo udeleženci projektov, 
še posebej mladinskih izmenjav in 
mladinskih pobud, spregovorili o tem, 
kako sami vidijo Evropski parlament. 
Kaj si želijo pričakovati in kaj dejansko 
pričakujejo od Evropskega parlamenta. 
Cilj je jasen. Program MvA ne želi samo, 
da bi se čim več mladih odpravilo na 
volišča, želi še več. Spodbuditi razpravo 
med mladimi o prihodnosti Evropske unije, 
med to spada tudi razprava o sedanji in 
vseh morebitnih vlogah evropskih institucij 
v prihodnje.

Ampak kdo bo dejal, da je to že politika, 
in bo zraven še pripomnil, da ni dobro, da 
mešamo mladino in politiko. Seveda, to je 
čista politika. Mladinsko delo ima po drugi 
svetovni vojni v Evropi zelo močan osrednji 
cilj. Omogočati mladim, da spoznavajo 
vrednote, na katerih temeljijo institucije 
družbene in državne organiziranosti, ter 
jim omogočati, da v praksi spoznajo in 
»posvojijo« te vrednote ter se usposobijo za 
sodelovanje pri upravljanju svojih skupnosti 
v skladu s temi vrednotami. Ta cilj ni bil 
le cilj zahodnega sveta, bil je tudi cilj izza 
železne zavese. Vendar so bile različne 
vrednote.

Tudi prvi splošni cilj programa MvA 
govori natančno to: Spodbujati aktivno 
državljanstvo med mladimi, še posebej 
evropsko državljanstvo. Podrobni cilji so še 
bolj neposredni. Govorijo o spodbujanju 
občutka pripadnosti Evropi, govorijo o 
dajanju možnosti mladim, da sodelujejo pri 
razvoju družbe na splošno, še posebno 
EU, govorijo o uveljavljanju osnovnih 
vrednot, na katerih temelji EU, govorijo 
tudi o spodbujanju sodelovanja mladih v 
demokratičnem življenju Evrope.

In seveda, lahko ponovimo vprašanje, 
ki je bilo zastavljeno med promocijo 
usmeritev programa MvA v letošnjem letu. 
Zakaj moramo, če hočemo računati na 
sredstva programa MvA za naš projekt, v 
tisto, kar želimo narediti, umeščati takšne 
teme? Zato ker je to evropski program. 
Ker ima med svojimi cilji, celo na prvem 
mestu, nedvomno zapisano, da še 
posebej spodbuja evropsko državljanstvo. 
Pri čemer aktivno državljanstvo zahteva 
aktiven odnos do institucij državljanov, 
med katere spada tudi vsak parlament 
v sistemih reprezentativne demokracije. 
Toda, prvi sistem reprezentativne 
demokracije, ki je tudi učno polje 
mladinskega dela, je delujoče mladinsko 
združenje, v katerem mladi skupaj s svojimi 
sovrstniki ustvarjajo svet demokratičnega 
dialoga in na njem temelječega upravljanja 
združenja. Oblikovanje vsakega projekta, 
ki si želi podpore iz programa MvA, naj 
bi izhajalo iz dialoga mladih iz različnih 
držav. Skozi ta proces naj bi se ustvarjala 
evropska partnerstva, ki ne bodo 
stvar političnih elit, ampak predvsem 
državljanov, ki sooblikujejo jutrišnjo 
podobo Evrope.

NOVI OKVIR EVROP-
SKEGA SODELOVANJA NA 
PODROČJU MLADINE
Bruselj, 27. april 2009: Evropska 
komisija je sprejela in posredovala 
državam članicam ter zainteresirani 
javnosti svoj predlog novega okvira Ev-
ropskega sodelovanja na področju mla-
dine ter s tem odprla javno razpravo, ki 
se bo zaključila s sprejemom Resolucije 
Sveta EU, ki bo dokončno določila 
novi okvir Evropskega sodelovanja na 
področju mladine vse do leta 2018.

Predlog določa osem prednostnih 
področij (izobraževanje, zaposlovanje, 
ustvarjalnost in podjetništvo, zdravje in 
šport, udeležbo mladih v družbenem 
in političnem življenju, družbeno 
vključevanje, prostovoljstvo ter mladi 
in svet) ter cilje sedanjih in bodočih 
ukrepov na lokanih, nacionalnih in 
evropski ravni. Poudarja tudi novo vlogo 
mladinskega dela, katero naj bi bilo 
podpirano in priznano zaradi njegovega 
ekonomskega in družbenega prispevka 
ter kakovostno in strokovno. Določa 
vsebine strukturiranega dialoga za leto 
2010 (nezaposlenost mladih) in 2011 
(mladi in svet) ter predstavlja oblike 
sodelovanja držav članic z namenom 
uresničevanja strategije.

Program Mladi v akciji je določen kot 
osrednji evropski program za dosego 
ciljev, dopolnili pa naj bi jih – poleg 
nacionalnih programov – tudi drugi 
evropski programi, kot so Kultura, 
Vseživljensko učenje, PROGRESS, 
MEDIA, Erasmus za mlade podjetnike, 
Program konkurenčnosti in inovativnosti 
in strukturni skladi.

Celotno besedilo predloga Evropske 
komisije je dostopno na:
www.mva.si/mladinska-politika 

Morda je to tudi priporočilo vsem, ki 
razmišljajo o okrepitvi mladinske politike 
v Sloveniji. Ukrepi, ki se nanašajo na 
spodbujanje in krepitev mladinskega 
dela na nacionalni ravni morajo imeti 
jasne cilje, ki omogočajo jasno postavitev 
pričakovanih učinkov med mladimi. Jasno 
je treba povedati, da je mladinsko delo 
najpomembnejši učni prostor mladih za 
spoznavanja in sprejemanja družbenih 
vrednot ter na njih temelječih družbene 
organiziranosti in institucijah. Takšni 
ukrepi potrebujejo tudi primerno finančno 
vrednotenje. Ta v programu MvA v Sloveniji 
za nekaj manj kot 2.000 udeležencev 
znaša 1,5 milijona evrov.
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Pesimistična ugotovitev je, da lahko to, 
da mladi obračajo hrbet tradicionalnemu 
vključevanju v družbene strukture 
v sedanjem času, ogrozi delovanje 
demokracije v prihodnosti. Druge bolj 
optimistične napovedi predvidevajo, da 
taki vzorci vodijo v nove oblike participacije 
mladih v javnem življenju.

Sodobne družbe so pred pomembnimi 
izzivi, ki vplivajo tudi na položaj mladih v 
družbi. Ti izzivi so predvsem:

•	 Individualizacija, ki prisili posameznike 
k temu, da se bolj kot kadar koli prej 
zanesejo le sami nase in da črpajo 
iz sebe. Vendar lahko atomizacija 
posameznika vodi na različne stranpoti.

•	 Potrošništvo, v katerem mladi 
pospešeno izgubljajo stik s svetom 
produktivnega dela, lahko vodi v 
ignoriranje odnosov v skupnosti.

•	 Centralizacija političnega in družbenega 
življenja. Predvsem v vzhodnoevropskih 
državah in regijah predstavlja oviro za 
participacijo in vključevanje v civilne 
iniciative v družbi tudi centralizacija.

•	 Mobilnost. Medtem ko zahodna mesta 

postajajo bolj in bolj multikulturna, so 
možnosti za mlade s podeželja še vedno 
omejene.

Veliko strokovnjakov meni, da se lahko 
ti izzivi rešujejo znotraj organiziranosti 
skupnosti na lokalni ravni. Pri tem imajo 
pomembno vlogo zasebne prostovoljne 
organizacije v civilni družbi, tudi mladinske 
– oziroma predvsem mladinske, če 
govorimo o njihovem pomenu za 
zagotavljanje demokratičnega razvoja 
družbe. Državljanstva se ni mogoče 
naučiti v okviru formalnega šolstva, zato 
se prav zaradi tega razloga kaže pomen 
mladinskih organizacij in mladinskega dela 
ter dela v skupnosti. Nekaj pomembnih 
značilnosti takšnega organiziranja, ki se 
je zgodovinsko razvilo in je še vedno del 
demokratičnega procesa, je:
•	 Različne organizacije in institucije 

na lokalni ravni, ki izhajajo iz pravice 
svobodnega združevanja, zagotavljajo 
mladim prostor, v katerem se lahko 
svobodno izražajo in sporazumno 
upravljajo dejavnosti. 

•	 Take lokalne organizacije pomenijo 
del širšega političnega procesa. Veliko 
jih je izhajalo in jih še izhaja iz jasnih 
ciljev zagotavljanja interesov članov. 
To predstavlja osnovno vključenost v 
družbo zunaj družine in šole.

•	 Številne oblike delovanja v organizacijah 
vsebujejo pomembno načelo 
spoštovanja pripadnosti skupini in 
organizaciji. 

•	 Lokalne organizacije pogosto 
predstavljajo obliko vzajemne pomoči 
med člani skupnosti, ki se lahko 
prostovoljno vključujejo v take oblike 
zaradi zadovoljevanja različnih potreb 
in veselja. Take skupine in organizacije 
imajo pomembno poslanstvo, ki članom 
omogoča občutek pripadnosti in 
prijateljstva. 

•	 Ne nazadnje imajo pomembno 
edukativno moč. Predstavljajo 
inkubatorje demokracije – prostor, v 
katerem lahko posamezniki pridobivajo 
izkušnje sodelovanja in soupravljanja.

Članske mladinske organizacije z jasno 
določenim poslanstvom, vizijo dela, 
demokratičnimi pravili delovanja in 
strukturo ter volitvami zato predstavljajo 
priložnost za mlade, da izkusijo, kaj 
dejansko pomeni demokracija. To je 
prostor prostovoljnega vključevanja, 
neformalnega učenja posameznika in 
prispevek k socialnemu kapitalu družbe. 
Take organizacije predstavljajo male 
demokracije in so okolje za pridobivanje 
znanja, oblikovanje odnosov in vrlin, 
potrebnih za polno uresničevanje 
državljanstva. 

Predpogoj za to, da stopimo na to pot 
in prepoznamo pomen civilne družbe 
in članskih organizacij, je sprejemanje 
demokracije, človekovih pravic in 
vladavine prava kot družbenih vrednot in 
ne le kot formalno sprejetih okvirov brez 
vsebine.
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Pomen mladinskih organizacij 
za demokratičen razvoj družbe
V sodobnih demokracijah zahodnega tipa se odpira pomembno vprašanje legitimnosti teh de-
mokracij, demokratičnega primanjkljaja in vključevanja mladih v družbo ter njihovega prispevka k 
napredku skupnosti. Skrb vzbujajoči sta ugotovitvi o odklonu pri političnem vključevanju mladih 
generacij ter nižanju stopnje participacije mladih pri volitvah, vključevanju v politične stranke in 
ostale tradicionalne družbene strukture ter organizacije. 

Primož Ferjančič, MOVIT NA MLADINA



Trije ključni elementi kakršnega koli 
prizadevanja za kakovost
Prvi element pri vzpostavljanju kakovosti v 
mladinskem delu je opredelitev pričakovanih 
učinkov mladinskega dela, ki jo je mogoče 
določiti tako na ravni posameznika kot na 
ravni skupnosti, v kateri ta posameznik živi in 
dela. Kakovost procesa, ki naj bi ga zagotovilo 
mladinsko delo, je namreč neposredno 
povezana z njegovo učinkovitostjo, kar pomeni, 
da brez jasno določenih pričakovanih učinkov 
težko govorimo o kakovosti opravljenega za 
dosego učinkov, kaj šele da bi razmišljali o 
kakršnem koli merjenju kakovosti. 

Drugi element je spoznanje, da lahko 
kakovost mladinskega dela zagotovi le 
multidisciplinaren pristop, kar pomeni, da 
se bo oblikovanje kakovostnih pristopov 
v mladinskem delu opiralo na različna 
sicer strokovna področja, vendar bodo 
pomembni tudi vsebinsko izhodišče in 
vrednote posameznega akterja, ki dejansko 
predstavljajo prizmo, skozi katero poteka 
prelivanje teh strokovnih področij. Medtem ko 
se bo javni sektor opiral na obče vrednote v 
družbi ter bolj poudarjal strokovno razsežnost 
pristopov, je običajno, da se bo zasebni 
sektor močneje zavzel za specifične vrednote 
– morda posamezne – ciljne populacije, na 
kateri gradi. Tukaj ne gre za vprašanje, kaj je 
boljše, oba pristopa imata svoje prednosti, 
oba sta potrebna, zato je treba sprejeti njuno 
komplementarnost.  

Tretji element je nujnost vzpostavitve sistema 
vrednotenja kakovosti, kar je povezano s 
prepoznavnostjo doseženih učinkov. Težko 
rečemo, da imamo kakovostno šolo, če se 
učenci pri pouku sicer odlično počutijo, 
vendar na koncu leta ne znajo računati, 
čeprav je znanje računanja postavljeno kot cilj 
pouka.  
 
Trije okviri usposabljanja  
za mladinsko delo
Ključni instrument zagotavljanja kakovosti 
bodo usposobljeni posamezniki in 

posameznice, ki bodo znotraj poslanstva 
svojih organizacij sposobni prispevati svoj 
košček k takšni strukturi in vsebinam, ki 
bodo spodbujale ter podpirale kakovostno 
mladinsko delo. Usposobljeni posamezniki in 
posameznice se bodo razvili z usposabljanjem 
v različnih okvirih. 

Prvi okvir usposabljanja bodo mladinska 
združenja in organizacije same, ki bodo 
razvile notranje programe usposabljanja, 
sestavljene iz dveh sklopov. Če se bo prvi 
sklop nanašal neposredno na specifične 
potrebe organizacije in njenih očitnih pojavnih 
aktivnosti, se bo drugi sklop osredotočal 
na doseganje splošnejših ciljev mladinske 
politike. Ta okvir v Sloveniji že obstaja, vendar 
je res, da v marsikateri organizaciji ni prisoten 
in da obstoječe aktivnosti obravnavajo 
predvsem specifične potrebe organizacije. 

Drugi okvir bodo javno priznani splošni 
programi usposabljanja za mladinsko delo, 
ki bodo zagotavljali možnosti za pridobivanje 
ustreznih kvalifikacij za delo z mladimi v 
kontekstu mladinskega dela – predvsem 
v javnih institucijah, delovali pa bodo tudi 

kot dopolnilno usposabljanje za mladinska 
združenja in organizacije. Ta okvir je treba 
v Sloveniji razviti, vendar pri tem zahteve 
po razvoju takšnega okvira ne gre razumeti 
kot visokošolskega študija mladinskega 
dela. Primernejši pristop bi bil v okviru 
prekvalifikacij oziroma dokvalifikacije ob 
ustrezni srednješolski ali višji izobrazbi, kar 
ne izključuje »butičnega študija« tudi na 
višješolski ali visokošolski ravni.

Tretji okvir bodo specializirana poglobljena 
usposabljanja, ki bodo namenjena manjšemu 
krogu že aktivno delujočih v polju mladinskega 
dela, pri čemer bo njihovo vključevanje 
povezano s prihodnjimi ambicijami okvira, v 
katerem posameznik deluje. Eno od takšnih 
področij je zagotovo mednarodna razsežnost 
v mladinskem delu.

Trije pogoji za korak naprej
Prvi pogoj je opredelitev učinkov, vsaj za 
naslednjih deset let, ki jih pričakujemo od 
mladinskega dela v kontekstu mladinske 
politike. Brez tega bo mladinsko delo prostor, 
ki se trudi zadovoljiti vse, vendar dejansko ne 
zadovolji nobenega.

Drugi pogoj je zagotovitev ustreznih ukrepov 
v tistem delu mladinske politike, ki se nanaša 
neposredno na podporo mladinskemu delu, 
ti ukrepi bodo spodbujali in podpirali takšna 
usposabljanja. Pri tem se zavzemamo, da 
ukrepi s svojo finančno razsežnostjo ne slonijo 
na obsegih stroškov, ampak na pričakovanih 
števnih rezultatih. 

Tretji pogoj je sprememba filozofije akterjev na 
področju mladine. Jasno je treba povedati, da 
je del predpogojev za kakovost posameznega 
akterja tudi močna politika usposabljanja 
lastnega osebja ter da čas, porabljen za 
usposabljanja, ni nekaj ob glavnini, ampak 
nekaj, kar je pogoj za glavnino. Iskanje 
»instant receptov« in iskanje odgovorov na 
vprašanje »kako« brez predhodnih iskanj 
odgovorov na vprašanja »zakaj« zagotovo ni 
del kakovosti, ki si jo želimo. 

Kakovost v mladinskem delu
O kakovosti mladinskega dela v Sloveniji se zelo malo govori, kakšnih resnih poskusov zagotav-
ljanja kakovosti je manj, še manj je načrtnih prizadevanj za vzpostavitev kakovosti mladinskega 
dela, še posebej v tistem delu, ki naj bi bil vključen v mladinsko politiko. Z namenom spodbuditi 
debato o kakovosti mladinskega dela v Sloveniji ponujamo 3 x 3 predloge za prihodnje korake.

MOVIT NA MLADINA
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Če jih politika že zanima, potem jih 
zanimajo bolj radikalne vsebine in bolj 
nekonvencionalni načini delovanja. Niso se 
še obrusili na čereh vsakdanjega življenja, 
ni jim še bilo treba sklepati kopice gnilih 
kompromisov, pa tudi bogatih in raznolikih 
izkušenj še nimajo - zato se jim svet kaže v 
črno belih odtenkih, v skrajnostih.

V določenih zgodovinskih obdobjih  pa se 
zgodi, da mladi uspejo oblikovati politiko po 
svoji meri. Značilen je primer študentskega 
gibanja v 60. letih prejšnjega stoletja, 

ki je najprej zajel Združene Države in se 
nato razširil po zahodnih demokracijah, v 
zgodnjih 70. letih pa pljusknil tudi v naše 
kraje. Študentsko gibanje je nastalo v času 
gospodarskega razcveta in optimizma 
glede prihodnosti ter prepričanja v konec 
vseh starih političnih ideologij, a tudi vojne 
v Vietnamu. Mladi so imeli občutek, da je 
nastopil njihov čas, čas za individualno 
ustvarjalnost, politično inovativnost in 
radikalen upor dominantnemu svetu. 
Politika kot so jo takrat oblikovali študenti, 
je bila instrument uresničevanja sanj, bilo 

je gibanje, ki je zahtevalo nemogoče.

Danes živimo v zelo drugačnih časih. Svet 
se nahaja v gospodarski recesiji in večina 
ljudi gleda na prihodnost pesimistično. 
Intelektualne elite iščejo odgovore na 
vprašanja v tradicionalnih ideologijah (v 
liberalizmu, marksizmu, nacionalizmu ipd.), 
ni pa tudi nekega dogodka na globalni 
ravni, ki bi kot katalizator samoumevno 
sprožil mladinski radikalizem. Tisti redki 
mladi ljudje, ki iščejo odgovore za svoj 
položaj v družbi, se še vedno oklepajo 
tradicionalnih ideologij - od liberalnih in 
nacionalističnih do komunističnih - in 
delujejo v strankah odraslih. Njihov 
poglavitni interes je kariera, ne pa izražanje 
mladinskih interesov. Ker ponavljajo 
ideološke rešitve odraslih, njihova 
angažiranost ne pusti večjega vtisa na 
večino mladih ljudi.

V pesimističnih, negotovih in s tradicijo 
obremenjenih časih, v kakršnih živimo, 
je politizacija mladih šibka in neizrazita. 
Čeprav postaja vse bolj očitno, da se 
prebivalstvo Evrope stara in da je država 
blaginje pristrana v korist odraslih in 
starejših prebivalcev, se mladi temu ne 
upirajo. Čeprav je očitno, da gre relativno 
gledano preveč denarja za  pokojnine in 
premalo za šolstvo, se tega ne zavedajo. 
Sindikalni voditelji in stranka upokojencev 
se sebično upirajo vsakemu podaljšanju 
delovne dobe, študentska organizacija o 
tej generacijski prevari molči, študentje pa 
ne grejo na cesto. 

Ljudje smo po naravni sebični in v 
generacijsko solidarnost nas je treba 
prisiliti. Prisili nas lahko le mladinsko 
gibanje. Mladi pa se bodo za politično 
delovanje odločili le, če bodo v politiki 
lahko spregovorili v svojem lastnem jeziku.

Mladih uradna politika največkrat ne zanima. Za to obstajata vsaj dva razloga: na vsebinski ravni 
ta politika uresničuje interese odraslih in starejših državljanov, na formalni ravni, po samem 
načinu delovanja, pa se zdi mladim konvencionalna. Parlament države je približno tako zanimiv 
kot njihovi starši in približno tako razburljiv kot družinsko življenje. 

dr. Gregor Tomc, izredni profesor, Fakulteta za družbene vede

Refleksije

Generacijska 
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Refleksije

Približno vemo, kako je potekalo 
vključevanje Slovenije v EU, in zdi se, 
da smo veliko več govorili o EU, ko še 
nismo bili njen del. Najprej smo prestajali 
mukotrpna pogajanja za vstop, morali 
smo izpolniti goro pogojev, nato pa smo 
se maja 2004 pridružili. Kmalu nato so 
bile v Sloveniji prve volitve v Evropski 
parlament, na katerih smo izbirali sedem 
poslancev s petletnim mandatom, ki 
sodelujejo v 786-članskem parlamentu. 
Med skoraj 500 milijoni evropskih 
državljanov predstavljamo 0,4 odstotka. 
Nič kaj spodbudni podatki, kajne? Mislim, 
da je to eden od razlogov, da ne čutimo 
pripadnosti Evropski uniji: ker se v njej 
izgubimo. Mislimo si: kako lahko moj – en 
sam – glas vpliva na delo Evropskega 
parlamenta? Že v Sloveniji je potrebno 
ogromno energije in časa, da kakšno 
reč premaknemo. Ne hodimo na volitve, 
ker nimamo občutka, da lahko s svojim 
glasom kaj spremenimo; sploh mladi, ki 
smo še posebej nestrpni ter željni hitrih in 
učinkovitih sprememb.

Razloge za odpor do sodelovanja pri 
procesih odločanja kot tudi do udeležbe na 
volitvah pa najdemo verjetno tudi drugje. 
Verjetno je to v veliki meri odvisno tudi 
od politike, ki nas »vzgaja« in nam daje 
argumente, zakaj se nam (ne) izplača 
oddati svojega glasu na volitvah. Politika 
ima za mnoge nekakšen negativen 
predznak, naj bi bila stvar zakulisja 
določenih elit, zato menijo, da se ji je 
boljše izogniti. Vendar se moramo zavedati, 
da nam politika v vsakem primeru kroji 
življenje in se bo dogajala z nami ali brez 
nas; če jo ignoriramo, zaradi tega zagotovo 
ne bo nič boljša – kvečjemu obratno. 
Evropska politika pri tem ni izjema; 
sprejema vse več direktiv, pri čemer mi 

niti ne vemo zanje in nam je kar vseeno, 
komu bomo prepustili to odločanje. Morda 
potrebujemo le čas, da se bomo navadili in 
priučili, da smo del ogromne skupnosti – 
Evropske unije – v kateri imamo prav tako 
pravice in dolžnosti.

Na Mladinskem svetu Slovenije se 
skozi svoje dejavnosti trudimo, da bi 
mlade ozaveščali o pomenu aktivnega 
državljanstva, vključevanja v družbeno 
dogajanje in odločanje, tudi na evropski 
ravni. Veliko teh dejavnosti se odvije 
že skozi samo sodelovanje mladinskih 
organizacij v MSS-ju in v organizacijah 
samih, v katerih se mladi učijo 
demokratičnih procesov in sodelovanja 
pri odločanju že skozi samo delovanje 
organizacij. Mladinske organizacije, ki so 
bolj hobi kot kar koli drugega, žal sežejo 
le do omejenega dela mladih. Tu bi moral 
svoje narediti šolski sistem; za vzgojo za 
aktivno državljanstvo ni dovolj le učenje o 
delovanju države, temveč predvsem učenje 
o vzvodih, ki jih ima posamičen državljan, 

da vpliva na dogajanje v svojem okolju – od 
lokalnega do evropskega. 

Naj se ob koncu vrnem k vprašanju: »Kaj 
sploh lahko naredim jaz, ki imam en sam 
glas?« Podobno vprašanje smo nekoč 
zastavili enemu od naših poslancev v 
Evropskem parlamentu o njegovem glasu 
v 786-članskem parlamentu. Njegov 
odgovor: »Jaz sam – ničesar; če pa nas 
več misli enako in če znamo najti skupne 
točke, je situacija že drugačna.« To, da jaz 
sam ne morem ničesar spremeniti, torej ni 
razlog, da se ne vključim v odločanje; moj 
glas je pomemben zaradi širšega vidika in 
vseh tistih, s katerimi imam skupne interese 
– in mladi imamo skupne interese! Preden 
se torej naslednjič ne udeležite evropskih 
volitev, razmislite o tem začaranem krogu: 
Mladi mislimo, da naš glas ni pomemben, 
zato ne gremo na volitve. Ampak ker 
ne gremo na volitve, smo nato še manj 
pomembni. Zakaj bi se (evropske) politične 
stranke ukvarjale z mladimi, če jim mladi ne 
prinašajo glasov na volitvah? 

Oddal bom svoj glas ... 
ker se cenim
Evropske volitve – nezanimiva besedna zveza, kajne? Sliši se kot nekaj, kar se nas ne tiče. Ampak za-
kaj? Po mojem mnenju je težava v tem, da se sicer počutimo kot Evropejci, vendar se ne počutimo kot 
evropski državljani. Evropejci smo vedno bili, vendar nam še ni povsem jasno, da imamo tudi zunaj 
okvirjev naše preljube žepne državice še neko višjo raven, ki odloča o nas in nam s tem daje pravico ter 
nalaga obvezo, da se v to odločanje vključimo. 

Kamal Izidor Shaker, predsednik Mladinskega sveta Slovenije

Generacijska 
prevara
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Ta združuje 99 organizacij članic iz vseh 
držav Sveta Evrope: 38 nacionalnih 
mladinskih svetov (kot je naš MSS) in 
številne velike mednarodne organizacije, ki 
združujejo mlade s podobnimi interesi (na 
primer tabornike, prostovoljce, planince 
ipd.). Evropski mladinski forum je v imenu 
evropske mladine tako glavni sogovornik 
Evropske unije, Sveta Evrope in Združenih 
narodov, kadar ti odločajo o stvareh, ki 
zadevajo mlade. 

Kako 29-letnik iz državice sredi Evrope 
postane predsednik krovne evropske 
mladinske organizacije, ki pravzaprav 
predstavlja več kot 10 milijonov 
mladih?   
Mladinske organizacije so mi vedno 
predstavljale okvir za doživetja in 
učenje. To je bila osnova, da sem pri 
svojih začetkih v taborniški in študentski 

organizaciji vedno sprejemal nove izzive. 
Sčasoma so novi izzivi postali evropski 

izzivi. Na evropski ravni sem našel veliko 
stvari, ki jih je vredno početi in v katere 

se po mojem mnenju splača vlagati 
svoj prosti čas, da spreminjaš 
Evropo in spreminjaš sebe. Vsakič, 
ko najdeš izziv in ga uspešno 
rešiš, se ponudijo nove možnosti 
za ustvarjanje. Tako tudi izziv 
postati predsednik Evropskega 
mladinskega foruma ni prišel 
naključno, ampak po natančnem 
premisleku, kaj in katere stvari 

želim doseči v teh dveh letih. 

Za vse skupaj so torej »krivi« taborniki, 
na to pa prav gotovo vplivajo tudi tvoja 

vztrajnost, zagnanost, športni duh, želja po 
spremembah …
Na začetku se je vse vrtelo okoli tabornikov 
in tam sem našel zanimive dogodivščine, 
podporo ustvarjalnosti in zavezo k stalnemu 
napredku. Prav to je v marsičem odločilno 
vplivalo na moje odločitve. Vztrajnost in 
zagnanost sta prišli kasneje, ko sem našel 
prave razloge in cilje, ki sem jih želel 
uresničiti. Tudi želja po spremembah zraste 
iz delovanja v nekem okolju in v okvirih 
tistega okolja, trenutno okolje predstavljajo 
Evropska unija, Svet Evrope in Združeni 
narodi, zato tu iščemo vzvode, da 
spreminjamo stvari. Verjamem, da na bolje.

Kaj je tisto, kar si kot predsednik EMF 
še posebej želiš spremeniti na bolje? 
Za kaj se tako ti kot tvoji sodelavci 
zavzemate v tem dveletnem mandatu?  
Povezovati devetindevetdeset evropskih in 
nacionalnih mladinskih organizacij pomeni 
povezovati vsaj toliko interesov in potreb po 
spremembah, ki bi kar najbolj vplivale na 
življenje mladih ljudi. V teh dveh letih bomo 

vsa prizadevanja vložili v nekaj prioritetnih 
področij. Naši cilji so pomembno vplivati na 
evropske razmere pri zaposlovanju mladih 
ter  mladim omogočiti kakovostno in varno 
zaposlitev, za to potrebujemo kakovostne 
izobraževalne sheme in prepoznanje znanj, 
pridobljenih z neformalnim izobraževanjem 
– torej holistični pristop k izobraževanju. 
Odstraniti moramo zadnje meje in pregrade 
pri mobilnosti mladih v Evropi ter spodbujati 
aktivno participacijo mladih v najrazličnejših 
okoljih in na vseh ravneh. Tudi zato 
se trudimo razvijati mladinsko delo in 
pomagamo ustvarjati nacionalne mladinske 
platforme v okoljih, v katerih še ne delujejo, 
kot predstavnice interesov mladih. 

Med prioritetami omenjaš tudi večjo 
avtonomijo mladih, zaposlovanje, 
dostopnost stanovanj … Pa si mladi 
tega res želijo? Včasih imam občutek, 
da jim je preprosto prelepo v »hotelu 
mama«; pomanjkanje zaposlitev za 
nedoločen čas in visoke cene stanovanj 
pa so le izgovor, da lahko mladost 
»raztegnejo« daleč v trideseta leta …   
Zagotavljanje avtonomije mladih je 
krovni termin, ki pokriva proaktivne 
ukrepe na različnih področjih, ki mladim 
omogočajo, da so sami kovači svoje 
usode. Na področju izobraževanja 
to pomeni kakovostno in predvsem 
potrebam odgovarjajoče izobraževanje 
za kar najkrajšo in udobno tranzicijo med 

V času krize  investirajmo
v mladino
Če je Slovenija lani pol leta predsedovala Evropski uniji, lahko za leti 2009 in 2010 rečemo, da 
“predsedujemo” evropski mladini. Sredi novembra lani je namreč iz Rotterdama prišlo sporočilo, 
da je bil Škofjeločan Tine Radinja kot kandidat Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in Svetovne or-
ganizacije skavtskega gibanja (WOSM) izvoljen za predsednika Evropskega mladinskega foruma.

Andreja Čokl, Radio Slovenija

Intervju

“Zagotavljanje avtonomije 
mladih je krovni termin, ki 
pokriva proaktivne ukrepe na 
različnih področjih, ki mlad-
im omogočajo, da so sami 
kovači svoje usode. „
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izobraževanjem in zaposlitvijo. Na drugi 
strani pa prizadevanja za varno, pošteno 
in stalno zaposlovanje mladih, ki jim nato 
omogoča ravnotežje med zasebnim in 
profesionalnim in osnovo za samostojno 
življenje. Izgovori in ljudje, ki imajo radi 
izgovore, bodo vedno obstajali. Vendar gre 
predvsem zato, da odstranimo previsoke 
ovire, ki jih imajo tisti, ki si tega želijo, 
pa jim to ni omogočeno. Nadalje se 
soočamo s problemi stanovanj, transporta, 
diskriminatorne davčne politike in mnogimi 
drugimi. Veliko držav pomeni veliko 
različnih realnosti. 

Tu se vedno pojavi tudi vprašanje 
pasivnosti mladih. Ti si se s 
spodbujanjem aktivne participacije 
mladih veliko ukvarjal, so res predvsem 
pasivni, skeptični do prihodnosti in 
Evropske unije?
Mladi smo aktivni. V stvareh, ki nas 
zanimajo in se nas dotikajo. Vendar so 
vse prevečkrat stvari preveč abstraktne, 
oddaljene od našega skrajnega horizonta. 
Pasivnost je odziv na občutek, da nas 
nihče ne posluša in da tako ali tako ne 
moremo nič spremeniti. Veliko osebne 
motivacije in deviantnih impulzov je 
potrebnih, da najdeš toliko energije, 
da poizkušaš spreminjati stvari, ki ti v 
svetu niso všeč. Tudi zato se ta prepad 
počasi poglablja, moje mnenje je, da 
je odgovornost na obeh straneh in da 
moramo vsi skupaj poiskati kanale in 
orodja, ki bodo mladim omogočili aktivno 
vključevanje in odločanje o stvareh, ki 
najbolj zadevajo prav njih. To mora biti 
nekaj, česar se učimo od osnovne šole, 
in to na primeru in vsakodnevnih izkušnjah 
o tem, kako lahko vplivamo na šolo, 
na prostočasne dejavnosti ter kako ne 
obiskujemo le servisov, ki pač so, kakršni 
so. 

V času, ko nas že za vsakim ovinkom 
čaka besedna zveza »gospodarska 
kriza«, je težko ostati optimist. 
Ampak ali lahko mladi in mladinske 
organizacije iz krize morda pridejo celo 
boljši, učinkovitejši in bolje sprejeti? 
»In times of crisis invest in youth« je naše 
reklo v preteklih in upamo, da ne preveč 
prihodnjih mesecih. Verjamemo, da je 
za prihodnost in zdravje evropskega 
gospodarstva ključno, da naredimo vse, 
da trenutna generacija mladih ne bo 
zapostavljena in brez pravih priložnosti na 
trgu dela. Prav tako moramo zagotavljati 
trajnostni razvoj mladinskih organizacij 
kot gradnikov družbe ter pomembnih 
ponudnikov veščin in znanj neformalnega 
izobraževanja. Nove veščine za nove 

službe – to pomeni prav prepoznanje 
celotnega spektra znanj in veščin, ki jih 
posameznik pridobi s svojimi aktivnostmi, 
ne glede na to, ali gre za formalno ali 
neformalno izobraževanje, delovno mesto 
ali prostočasne aktivnosti. 

Kako daleč so torej časi, ko bo rek, 
da svet stoji na mladih, tudi zares 
obveljal? Kdaj bodo mladi enakovredni 
sogovorniki, in to ne le pri odločitvah, ki 
jih neposredno zadevajo?
Daleč in blizu. Svet stoji na mladih, le 
da se to danes nikomur ne zdi preveč 
pomembno, saj bomo slej ko prej 

vsi ostareli in krog se bo zavrtel. A 
demografske spremembe, spremembe 
strukture zaposlovanja in ekonomski izzivi 
morajo biti neizogibni znaki, da moramo 
to spremeniti. Če želimo ohraniti socialni 
sistem in se izogniti trenjem med različnimi 
sloji družbe, moramo investirati v mlade in 
v njihovo polno vključitev. Po Evropi in po 
svetu vidim primere, ki mi kažejo, da je to 
včasih zelo blizu, velikokrat pa tudi take, ki 
me prepričujejo ravno o nasprotnem. 

Ali so lahko »slišani« tudi posamezniki 
ali je edina pot vključitev v mladinske 
organizacije? Sam meniš, da so – 
citiram – »mladinske organizacije 
gradniki družbe in steber neke bolj 
svetle prihodnosti«. V Sloveniji pa 
je odstotek organizirane mladine 
pravzaprav zelo nizek … 
Slišan in možnost biti aktiven ter vpliven 
mora imeti prav vsak. Mladinske 
organizacije so tiste, ki dandanes mladim 
omogočajo, da kar najbolj razvijejo 
različne veščine, odnose in vrednote, ki 
jim omogočajo, da so aktivni deli okolja, 
v katerem živijo. Spodbujati moramo 
mladinske organizacije in njihov razvoj, 
da vključijo kar največji delež mladih, ta 
odstotek je na primer v osnovni šoli še 
zelo visok, nato pa žal pada, pri čemer se 
moramo proti temu boriti. 

Za konec se dotakniva še področij, ki te 
ločijo od dolgočasnega in zamorjenega 
evropskega birokrata ali politika: 
mobilnost, potovanja, pustolovščine, 
šport, adrenalin. Z mobilnostjo nimaš 
težav, letališča so že skoraj tvoj drugi 
dom, ko pa si vendarle doma, te 
najdemo med »pustolovci« (adventure 

racing, treking), v gorah, na smučiščih 
in drugih športnih prizoriščih. Ali si 
tako le »polniš baterije« in nabiraš 
kondicijo ali s tem zadovoljiš potrebo 
po adrenalinu in pustolovščinah?  
Pravzaprav oboje, to mi predstavlja antipod 
mojemu delu in mi omogoča preživetje v 
betonskem labirintu Bruslja. Potrebujem 
energijo in šport mi jo daje, ne odvzema. 
Prav tako je z adrenalinom in željo, da si 
dokažeš, da zmoreš preko tega, kjer si 
mislil, da zate obstaja meja. 

Vsekakor boš tako kondicijo kot 
vztrajnost v izobilju potreboval kot 
predsednik Evropskega mladinskega 
foruma. Ker si svoj predsedniški 
mandat šele dobro začel, najbrž še ne 
razmišljaš, kaj bo sledilo. A vseeno, kje 
in kaj boš počel čez pet ali deset let? 
Te bomo morda lahko videli v politiki, 
na mednarodnem prizorišču?
Verjamem, da bom našel nove izzive in 
da bom tudi tam uspešen. Stvari, ki jih 
je mogoče spreminjati in oblikovati, je 
še veliko in vem, da bom po koncu tega 
mandata našel novo, ki me bo nagovorila 
ter ji bom posvetil svojo energijo in znanje 
s te zadnje poti. 

“Pasivnost je odziv na obču-
tek, da nas nihče ne posluša 
in da tako ali tako ne moremo 
nič spremeniti. „

Evropski mladinski forum je platforma, 
ki jo sestavlja 99 nacionalnih mladinskih 
svetov in mednarodnih mladinskih 
nevladnih organizacij iz vse Evrope. Mlade 
spodbuja k aktivni participaciji v družbi 
ter zastopa interese mladih v dialogu z 
evropskimi institucijami, Svetom Evrope, 
Združenimi narodi in drugimi partnerji, 
aktivnimi na področju mladine.
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Brusilnik

Od mladinske pobude 
do mednarodnega 
festivala - Balkan 
Trafik, festival držav 
Jugovzhodne Evrope v 
Bruslju
Da prihajamo iz zanimive regije, je vsekakor 
pokazal pravkar minuli konec tedna. V 
evroprestolnici je namreč potekal zanimiv 
festival, poimenovan »Balkan Trafik«, ki se je 
pred leti rodil iz mladinske pobude (da, prav 
ste prebrali) in ki je pritegnil lepo število ljudi. 
BOZAR center, palača moderne umetnosti 
oz. sistem dvoran, studiev in hodnikov, ki 
sprejme preko 3000 obiskovalcev (letna 
številka pa presega milijon obiskovalcev), 
je bil namreč tri večere in noči poln 
obiskovalcev različnih generacij, narodnosti, 
barv, prepričanj in še marsičesa, vsem pa 
– lahko rečemo – sta  skupni najmanj dve 
lastnosti: odprtost za novo, nepoznano, 
drugačno ter »Balkan« nostalgija. 

Festival, organiziran v sodelovanju 14 
nevladnih organizacij tako iz Belgije kot tudi 
držav JV Evrope, je postregel z bogatim 
naborom skupin glasbenikov, plesalcev in 
filmskih ustvarjalcev, med katerimi najdemo 
tudi slovenske predstavnike. Letos smo 
tako lahko uživali ob nastopu plesne 
skupine Kolo, koncertu Original Kochani 
Orkestra, Transbalkanike, The Klezmatics, 
Mec Yeka in filmih Turneja, Tito i ja (žal 
francoska sinhronizacija), Carmen meet 
Borat, Granada - the Maya Family – če jih 
omenim le nekaj. Udeležiti pa se je bilo moč 
tudi plesnih in glasbenih delavnic ter okušati 
kulinarične dobrote iz regije. Tradicionalna 
ter elektronska glasba, cirkus, filmi, plesne 
predstave, delavnice, degustacije in razstave 
so obiskovalce popeljale v pravo balkansko 
kulturo in pri odhodu iz kompleksa BOZAR 
si je bilo kar težko predstavljati, da vendarle 
stopaš le po belgijskih ulicah ...

In nenazadnje, na dogodku je bilo moč 
srečati tudi EVS prostovoljce, tiste 
trenutno na aktivnosti kot tudi take, ki so 
svojo enkratno EVS priložnost izkoristili v 
preteklosti in to prav v Jugovzhodni Evropi! 
Se vidimo 8.-12. aprila 2010!

 Mateja Demšar, 
 Bruselj, april 2009

Namen projekta je – predvsem med mladimi – 
spodbuditi razmišljanje in razpravljanje o Evropski 
uniji, njeni prihodnosti ter spodbuditi zavedanje o 
vpetosti Slovenije v evropski prostor. Da bi lahko 
o Evropski uniji in evropskih temah razmišljali, pa 
moramo najprej posedovati vsaj osnovne infor-
macije o EU, njenih institucijah in načinu delovan-
ja. Ob bližajočih evropskih volitvah, ki z možnostjo 
izvolitve slovenskih predstavnikov v Evropski 
parlament predstavljajo otipljiv način za aktivno 
participacijo v družbi, je tako poudarek projekta 
predvsem na pomenu, pristojnostih in vlogi ev-
ropskega parlamenta, s čimer želimo k udeležbi 
na volitvah spodbuditi predvsem prve volivce, ki 
na preteklih volitvah svojega glasu še niso imeli 
možnosti oddati, ter bodoče volivce, ki bodo svoj 
glas lahko oddali na naslednjih evropskih volitvah.

S projektom želimo mlade opozoriti na prihajajoče 
volitve poslancev v Evropski parlament, jih informi-
rati o pomenu in vlogi Evropskega parlamenta, jim 
pojasniti pomen udeležbe na evropskih volitvah ter 
pri njih vzbuditi zanimanje za evropske teme in jih 
spodbuditi k aktivnejši participaciji pri oblikovanju 
prihodnosti. Hkrati želimo s projektom tudi spod-
buditi sodelujoče izvajalce delavnic k vključevanju 
evropskih vsebin v svoje delo z mladimi.

Na usposabljanju za vodje delavnic je osnovna 
znanja o Evropski uniji in delu z mladimi na tem 

področju ter poglobljena znanja o Evropskem 
parlamentu pridobilo 19 predstavnikov iz MC 
Dravinjske doline, Zavoda Regio iz Krškega, Eu-
rope Direct Novo mesto, Infopeka Maribor, PUM 
Novo mesto, Europe Direct Nova Gorica, MC Kot-
lovnica, Celjski MC/Europe Direct Celje, Zavoda 
Vendi iz Celja, MC Nova Gorica, Europe Direct 
Maribor/Murska Sobota ter podmladka Zares Ak-
tivni. Vsem udeležencem se iskreno zahvaljujemo 
za pozitivno vzdušje in aktivno sodelovanje na us-
posabljanju. 

Usposabljanje je pripravil Eurodesk Slovenija, vo-
dila pa sta ga trenerja Matej Cepin in Tadej Pugelj. 
Za vsebinska prispevka se zahvaljujemo g. Andre-
ju Beloglavcu, namestniku vodje Predstavništva 
EK v Sloveniji, ter Maji Kezunovič Krašek, pred-
stavnici za stike z mediji pri Informacijski pisarni 
Evropskega parlamenta za Slovenijo. 

Delavnice z mladimi bodo potekale v mesecu 
aprilu in maju 2009, z njimi pa želimo doseči 
čim večje število mladih, tudi tistih z manj 
priložnostmi. Ustanove in organizacije, ki bi 
želele gostiti tovrstne delavnice, se lahko ob-
rnejo na nas preko e-pošte info@eurodesk.si 
ali telefona 01 430 47 48. 

Več informacij je na voljo na 
www.eurodesk.si/aktivnosti/delavnice.

Mladinska nagrada za razvoj 2008/2009 
Pri mladinski nagradi lahko sodelujejo mladi, stari med 16 in 17 let iz evropskih držav. Na natečaj se 
prijavijo šole in pošljejo plakate ali video posnetke na teme enakosti med spoloma, otrok in mladine ali 
kulturne raznolikosti. Tema letošnjega leta je namreč razvoj človeka. Z nekaj sreče lahko učenci osvojijo 
izlet v Afriko!
Rok za prijavo je 31. maj 2009!
Več informacij je na voljo na: 
http://www.dyp2008.org/ww/en/pub/dyp2008/index.htm 

Mednarodni natečaj za najboljši esej za mlade
Tema letošnjega natečaja za najboljši esej je vloga znanosti pri grajenju boljšega sveta. Mladi iz vsega 
sveta, stari največ 25 let, so vabljeni, da oddajo svoje inovativne ideje na to temo. Eseji so lahko dolgi 
največ 800 besed in morajo biti oddani v angleškem, španskem, francoskem ali nemškem jeziku. Biti 
morajo originalni in še ne objavljeni, napisati pa jih mora ena oseba. 
Rok za prijavo je 30. junij 2009!
Več informacij je na voljo na: 
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/0901.html 

Fotografski natečaj “Imago Europae” na temo urbana ustvarjalnost
Na natečaj se lahko prijavijo vsi, starejši od 16 let, ki prebivajo v eni izmed držav članic EU, na Hrvaškem, 
Norveškem, v Švici ali v eni izmed balkanskih in sredozemskih držav. Vsak sodelujoči lahko odda le eno 
delo, ki pa mora biti povezano s temo ustvarjalnosti in inovativnosti na evropski ravni. 
Rok za prijavo je 1. junij 2009!
Več informacij je na voljo na: 
http://www.europedirecttoscana.eu/

Eurodeskov projekt »... torej misliš, da 
veš vse?« II za ozaveščanje mladih o 
EU in prihajajočih evropskih volitvah 

ter spodbujanje aktivnega evropskega 
državljanstva

12. in 13. marca je v Ljubljani potekalo usposabljanje za vodje delavnic z mladimi na 
temo EU in prihajajočih evropskih volitev v okviru projekta »... torej misliš, da veš vse?« II. 
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Eurodeskov 
rokopomnik:

 � 31. maj 2009: Fotografski natečaj »Evropa v mojem vsakodnevnem 
življenju«

 � 31. maj 2009: Mladinska nagrada za razvoj
 � 31. maj 2009: Nagrada za mlade evropske novinarje
 � 31. maj 2009: Pripravništvo pri evropski agenciji za osnovne pravice
 � 1. junij 2009: Raziskava o evropskih vesoljskih aktivnostih (6 - 14 let)
 � 1. junij 2009: Pripravništvo pri organizaciji za poklicno izobraževanje 

CEDEFOP
 � 1. junij 2009: Evropa za državljane: Akcija 1 – ukrep 2: Projekti za 

državljane in podporni ukrepi 
 � 6. junij 2009: Program za pripravništvo pri zvezi NATO
 � 7. junij 2009: Tečaji BEST za študente naravoslovnih ved
 � 9. junij 2009: Evropski blogerski natečaj 
 � 11. junij 2009: Programi usposabljanja med EU in Japonsko
 � 12. junij 2009: Evropski natečaj za zdravje (15 - 25 let)
 � 14. junij 2009: Seminar za mlade evropske raziskovalce novih medijev
 � 15. junij 2009: Evropska zdravstvena nagrada za novinarje 
 � 15. junij 2009: Pripravništvo pri Evropski agenciji za zdravila 
 � 25. junij 2009: Natečaj za EU logotip za organske izdelke (nad 18 let)
 � 30. junij 2009: Mednarodni natečaj za esej za mlade  
 � 30. junij 2009: Štipendije UNESCO - L’OREAL za mlade ženske 

znanstvenice
 � 30. junij 2009: Natečaj Europrix za inovativne projekte na področju 

e-vsebin in oblikovanja (do 30 let)
 � 3. julij 2009: Študentska medijska nagrada The Guardian (nad 30 let)
 � 15. julij 2009: Novozelandske mednarodne štipendije za doktorske 

raziskave 
 � 16. julij 2009: Štipendije za podiplomski študij simultanega prevajanje in 

konferenčnih storitev
 � 30. julij 2009: Nagrada globalni izziv za najmlajše 
 � 31. julij 2009: Štipendije Evropske kulturne fundacije   
 � 1. avgust 2009: Video natečaj Stranger (15- 25 let)
 � 18. avgust 2009: Akcije Marie Curie 
 � 31. avgust 2009: Pripravništvo pri Uradu za harmonizacijo notranjega 

trga (blagovne znamke in dizajn) 31. avgust 2009: Natečaj Lessedra za 
tiskana dela

 � 20. september 2009: Festival spletnih umetnosti EMYAN
 � 15. oktober 2009: Nagrada za mlade Evropejce Innovating Minds

Več http://www.eurodesk.eu/edesk/  in  
http://www.eurodesk.si/eurodesk/razpisi/

Evropski interaktivni spletni vodnik za pritožbe 
Evropski ombudsman P. Nikiforos Diamandouros je predstavil interaktivni spletni vodnik 
za pritožbe. Vodnik vsebuje vrsto preprostih vprašanj in nasvetov, ki temeljijo na odgovorih 
na ta vprašanja, in vam tako pomaga ugotoviti, kateri je najprimernejši organ, na katerega 
se lahko obrnete s svojo pritožbo. Po besedah Diamandourosa naj bi bilo kar tri četrtine 
pritožb, ki jih evropski ombudsman prejme, izven njegovih pristojnosti. Številne izmed 
njih bi lahko pomagali rešiti preostali obstoječi mehanizmi za reševanje težav. Interaktivni 
vodnik tako pomaga usmeriti državljane na pravi naslov in jim s tem prihraniti čas, denar, 
skrbi in razočaranje.
www.ombudsman.europa.eu 

Pomladni dan za Evropo 2009 – Erasmus študenti gredo “nazaj v šolo”
Letošnje leto so Erasmus študenti vabljeni, da na Pomladni dan za Evropo sodelujejo v 
pobudi “Nazaj v šolo,” kjer bi delili svoje izkušnje o mobilnosti in svoj pogled na Evropo. 
Erasmus študenti bodo lahko obiskali svojo bivšo šolo ali postal Ambasadorji  Evrope ter 
pomagali graditi tolerantno in odprto evropsko identiteto.“Nazaj v šolo” je priložnost tako 
za študente in goste, da razpravljajo o Evropskih temah in prispevajo k Evropskemu letu 
ustvarjalnosti in inovacij. Katerikoli Erasmusov študent, ki sodeluje na šolskih obiskih, bo 
lahko dobil potrdilo o sodelovanju kot “Ambasador Evrope”. 
www.springday2009.net/ww/en/pub/spring2009/misc/back_to_school_2009.htm 

Kampanja Evropska komisije proti razlikam v plači med spoloma
Evropska komisija je začela z evropsko kampanjo na temo razlik med plačami med 
spoloma, saj v evropskem gospodarstvu ženske zaslužijo povprečno 17,4 % manj kot 
moški. 
Komisija je  oblikovala orodje z informacijami o razlikah med plačami med spoloma, 
vzpostavila spletno stran v 22 jezikih , kjer bo predstavljeno, kako lahko ukrepamo, dobre 
prakse iz evropskih držav in video novice ter posnetke na temo razlik v plačah.  
http://www.businessandgender.eu/ 

In oskarja dobi …: Neverjeten uspeh z EU sredstvi  
podprtega filma “Revni milijonar”
Revni milijonar je prejel kar osem oskarjev. Ta britanski film je bil sofinanciran z EU 
programom MEDIA. Prejel je tudi dve najprestižnejši nagradi: za najboljši film in 
najboljšega režiserja (Danny Boyle). 
“Revni milijonar” je prejel 830.000 evrov podpore od programa MEDIA za distribucijo v 
letih 2008 in 2009. Celoten proračun filma je ocenjen na približno 11 milijonov evrov. 
Za več informacij o evropskem program MEDIA, drugih nominirancih za oskarje, 
sponzoriranih s strani programa MEDIA in o prejšnjih dobitnikih oskarjev obiščite: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/284&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

Komisija ponovno vzpostavila mrežo informacijskih  
točk Europe Direct
Prejšnji teden je Evropska komisija ponovno vzpostavila drugo generacijo informacijskih 
centrov evropske mreže Europe Direct za obdobje 2009 – 2012. 
Nova mreža bo državljanom EU omogočala boljši dostop do informacij in svetovanja o 
pravicah, ki jih imajo kot državljani Evropske unije. Splošna javnost se bo lahko obrnila na 
enega izmed 500 informacijskih centrov, ki delujejo po vsej Evropi, in dobila konkretne 
odgovore na specifična vprašanja o zadevah, povezanih z Evropsko unijo. Europe Direct 
centri bodo tudi zbirali odzive državljanov o institucijah EU in aktivno spodbujali lokalne in 
regionalne razprave o evropskih temah. 
http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm 

112: Komisija pravi, da mora enotna številka za klic  
v sili postati večjezična 
Od decembra 2008 dalje lahko evropski državljani pokličejo nujne službe od koderkoli v 
Evropi, tako da zavrtijo 112, skupno evropsko številko za klic v sili. Številka je brezplačna 
tako iz mobilnih kot stacionarnih telefonov. 
Vendar, le eden izmed štirih Evropejcev ve, da obstaja ista številka tudi v drugih državah 
članicah. Naslednja težava je jezikovna ovira - skoraj trije izmed desetih klicateljev na 
številko 112 so v drugi državi naleteli na jezikovne težave.  Komisija je, skupaj z evropskim 
parlamentom in Svetom Evrope razglasila 11. februar za “Evropski dan številke 112”, s tem 
poskuša povečati zavedanje o skupni evropski številki za klic v sili in spodbuditi nacionalne 
oblasti k ukrepanju proti bolj večjezični številki. 
Več informacij je na voljo na: 
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do 

E
U

 N
O

V
IC

E

Socialne mreže: Komisija je sklenila dogovor  
z največjimi spletnimi podjetji
17 vodilnih spletnih podjetij je podpisalo evropski sporazum za večjo 
varnost za uporabnike spletnih socialnih mrež, mlajše od 18 let.  
Spletne strani za socialno mreženje so nov socialni in ekonomski 
fenomen, ki privlači 41,7 milijonov rednih uporabnikov v Evropi in 
spreminja način medsebojne komunikacije na spletu. Uporaba 
družbenih mrež je v Evropi v zadnjem letu narasla za 35 %, pričakujejo 
tudi, da se bo število uporabnikov do leta 2012 podvojilo na 107,4 
milijonov. Da bi zagotovili rast socialnih mrež, se morajo mladi 
uporabniki pri širjenju svoje mreže in osebnih informacij počutiti varne.  
Ta dogovor bo omogočil najstnikom, da se soočijo s potencialnimi 
tveganji, s katerimi se lahko srečajo na spletu, kakršna sta na primer 
spletno nadlegovanje ali razkritje osebnih informacij. 
http://www.keepcontrol.eu/ 
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Mi verjamemo. Vendar obenem verjamemo, 
da se to lahko spremeni. Odločili smo 
se, da bomo naredili prvi korak na tem 
področju. Začeli smo obsežno kampanjo, 
katere tema je udeležba mladih v volilnem 
procesu in reprezentativna demokracija 
oziroma natančneje – zavzemanje 
stališč in odločanje mladih na evropskih 
parlamentarnih volitvah 2009.

Priprave na kampanjo so se začele februarja 
2008. Na srečanju vodstev lokalnih 
evropskih podružnic AEGEE februarja 

2008 v Delftu smo organizirali osemurno 
delavnico, na kateri smo opredelili namene 
in cilje kampanje ter tudi njen časovni 
potek. Rezultate delavnice smo uporabili, 
da bi podrobno razvili idejo kampanje in jo 
resnično oblikovali na potrebah mladih. Maja 
2008 se je v Ljubljani sestala projektna 
ekipa, sestavljena iz tistih, ki so se odzvali 
povabilu znotraj mreže AEGEE. Na sestanku 
v Ljubljani smo opredelili aktivnosti, ki bodo 
potekale med kampanjo. Ekipo sestavlja 
šest članov, ki delujejo na evropski ravni, 
devet koordinatorjev na nacionalni ravni in 

skupina približno tridesetih ljudi, ki projekt 
koordinira in izvaja na lokalni ravni. Med 
seboj dnevno komuniciramo na svetovnem 
spletu in prek telefona.

Kampanjo ustvarjamo in načrtujemo mladi 
za mlade. Glavni del ekipe sestavljamo mladi 
med 20. in 25. letom iz različnih okolij. 
Tudi vsi ostali, ki sodelujejo pri projektu, so 
mladi – člani lokalnih skupin mreže AEGEE. 
Problem pomanjkanja demokracije v Evropi 
in apatije njenih najmlajših državljanov 
namreč vidimo kot ključno stvar za 
prihodnost Evrope vseh generacij, posebno 
mladih, za prihodnost skupnosti, v katerih 
živijo, in evropske družbe na splošno.

Politične teme, ki smo jih izbrali za kampanjo, 
so tiste, ki oblikujejo našo osebno, 
akademsko in poklicno realnost ter možnosti 
za mlade (izobraževanje, zaposlovanje, 
mobilnost, družbeni model EU) kot tudi 
politični, ekonomski, družbeni in kulturni 
kontekst, v katerem živijo ali v katerem bi 
lahko živeli (državljanstvo, multikulturalizem, 
kreativnost, EU in svet). To so teme, ki 
zanimajo mlade, kadar se znajdejo v 
političnem dialogu, to so področja, na katerih 
smo mladi aktivisti največ prispevali – zato 
verjamemo, da bodo privabile mlade volivce k 
evropski politiki.

Cilje projekta smo zastavili tako, da bo eden 
od ciljev ustvariti prostor, v katerem lahko 
mladi voditelji razmišljajo, zakaj se vključujejo v 
mladinske aktivnosti in kako te pripomorejo k 
oblikovanju prihodnosti Evrope, se pogovarjajo 
o najpomembnejših izzivih v evropskem 
političnem in socialnem programu, oblikujejo 
stališča, ki jih bomo poskušali vključiti v volilno 

Ali ste vedeli, da je na zadnjih evropskih parlamentarnih volitvah glasovalo le 31 odstotkov mladih 
med 18 in 22 letom? Ali ste se kdaj vprašali, zakaj se tako velik delež mladih odreka svoji pravici 
do soodločanja? Ali se strinjate, da z nezanimanjem za volilni proces izgubimo pravico do kri-
tiziranja stanja? Ali verjamete, da je tovrstna apatija mladih lahko nevarna?

Y Vote 2009 –  
pravica do izbire!

Veronika Žagar, AEGEE Ljubljana
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debato, delijo izkušnje o najboljših načinih 
vključevanja mladih v demokratične procese, 
seveda je eden izmed ciljev tudi doseči 
visoko udeležbo mladih na volitvah v evropski 
parlament leta 2009.

S to vseevropsko zastavljeno kampanjo 
želimo ustvariti trajno platformo za mlade 
aktiviste in  omogočiti mladim, da si ustvarijo 
mnenje o najpomembnejših družbenih 
temah, ki zadevajo Evropo, si izmenjujejo 
mnenja in jih skupaj razvijajo, jih učinkovito 
posredujejo, tako da aktivno sodelujejo 
pri demokratičnih procesih različnih okolij 
in struktur, z največjim poudarkom na 
spodbujanju mladih in omogočanju mladim v 
Evropi, da so informirani in se na evropskih 
parlamentarnih volitvah 2009 odločijo na 
podlagi tega.

Projekt izhaja iz štirih tematskih sklopov: 
vključevanje mladih v demokratično vladanje, 
mladi volivci in volilna politika, odnos mladih 
do evropske politike ter reprezentativna 
demokracija Evropske unije in mladi.

Aktivnosti znotraj teh tem so ustvarjene tako, 
da omogočajo iskren dialog med mladimi 
aktivisti, ki lahko tako potrdijo vrednote 

svojega dela za skupnost ter učinkovito 
odgovorijo na sedanje in prihodnje potrebe 
mladih in njihove družbe v Evropi, da 
razširjajo dialog med mladimi aktivisti o 
najpomembnejših izzivih v evropskem 
političnem in družbenem programu in učijo, 
kako lahko konstruktivno in učinkovito 
ustvarjajo lastna mnenja in stališča ter jih 
posredujejo tistim, ki imajo moč odločanja, 
vpeljujejo najboljše obstoječe prakse 
za spodbujanje vključevanja mladih v 
demokratično življenje in procese odločanja 
v različnih okoljih ter na različnih ravneh 
demokratičnega odločanja v Evropi, 
preverjajo sedanje in razvijajo nove ter 
inovativne metode, ki bodo pripeljale ideje 
evropskega državljanstva in participativne 
demokracije bližje mladim v Evropi, ter 
ustvarijo enotno strategijo, ki bo informirala, 
izobraževala in motivirala mlade med 18. in 
22. letom, da bodo postali del evropskih 
parlamentarnih volitev 2009, pri čemer 
poseben poudarek namenjamo geografsko, 
socialno in etnično raznolikemu ter 
vključitvenemu pristopu na splošno.

Mladi, ki so v projekt vključeni, verjamejo 
v pomembnost soodločanja. Informacije o 
tem razširjajo v svojem okolju, doma, med 
prijatelji in na fakulteti. Vsako mlado osebo, ki 
nam jo uspe informirati o pomenu evropskih 
parlamentarnih volitev, štejemo za velik 
uspeh – na koncu namreč šteje vsak glas!
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Naše vodilo, ki je bilo tudi osrednja točka 
vsake delavnice, se glasi: »Kritiziraj, 
predlagaj, ukrepaj!« Situacije ali problema 
namreč ne smemo samo kritizirati, temveč 
glede tega tudi nekaj predlagati in še 
pomembneje nekaj narediti.

Projekt je bil izveden v sodelovanju s 
partnersko organizacijo iz Madžarske 
z namenom mladim iz Slovenije in 
Madžarske približati evropske vrednote 
in jim nakazati možnosti, ki jih imajo 
kot evropski državljani. Poleg tega smo 
želeli zbrati mnenja mladih na temo 
evropskega državljanstva in z njihovo 
pomočjo pripraviti brošuro, ki bi ta pojem 
predstavila na zanimiv in privlačen način.

Začelo se je z delovnim vikendom, na 
katerem smo se zbrali mladi iz obeh držav. 
Naredili smo osnutek delavnice, ki bi jo 
izvajali na šolah, in se dogovorili, da lahko 
vsaka država prilagodi delavnico svojim 
potrebam. Zanimivo je bilo opaziti, kako 
se poudarki različnih držav razlikujejo: 
Madžari se zavedajo, da pri njih manjka 

osnovnega izobraževanja o Evropski 
uniji, zato so se želeli osredotočiti na 
to tematiko, medtem ko smo mi menili, 
da imajo slovenski učenci že neko 
osnovno znanje o Evropski uniji, zato 
smo bolj poudarili spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva in predstavljanje 
možnosti, ki jih kot evropski državljani 
imamo.

Nato so se tako v Sloveniji kot na 
Madžarskem odvijale delavnice na 
osnovnih in srednjih šolah, s katerimi 
smo učence spodbujali k razmišljanju, 
kaj pomeni evropsko državljanstvo in 
kako biti aktiven, pri čemer smo hkrati 
njihova mnenja zbirali v obliki risb in pisnih 
izdelkov. Potekal je tudi natečaj in boljše 
risbe so bile na koncu tudi nagrajene.

Po koncu delavnic in zbiranja materialov 
smo s partnerji iz Madžarske imeli še 
en skupni delovni vikend, tokrat glede 
brošure, ki smo jo želeli izdati. Začrtali 
smo smernice vsebine, na kar sva se 
urednici kasneje opirali pri sodelovanju z 

oblikovalko. Po nekaj tednih trdega dela je 
luč sveta ugledala tudi brošura What’s the 
flavour of European citizenship, na katero 
smo zelo ponosni vsi, ki smo s svojimi 
prispevki sodelovali pri njenem nastajanju. 
V njej je na kratko opisano, kaj sploh 
pomeni pojem aktivnega evropskega 
državljanstva. Razdeljena je na tri sklope, 
ki se pokrivajo z našim vodilom: poglavje 
Criticize predstavi informacije o EU, saj 
brez točnih informacij ne moremo podati 
konstruktivne kritike; poglavje Suggest 
vsebuje predvsem prispevke mladih in 
prikazuje njihovo videnje npr. Evrope v 
prihodnosti; medtem ko je v poglavju Act 
podanih nekaj začetnih napotkov za tiste, 
ki bi se radi aktivirali.

Mislim, da smo se vsi, ki smo sodelovali 
pri tem projektu, veliko naučili. Na 
evalvaciji smo ugotovili, da se želimo v 
obeh državah s to tematiko ukvarjati tudi 
v prihodnosti, zato načrtujemo prevod 
brošure še v slovenski in madžarski jezik, 
izboljšavo delavnic ter izvedbo še kakšnih 
drugih dejavnosti na to temo.

V mladinskem združenju Brez izgovora Slovenija spodbujamo aktivno vključevanje vseh mladih 
v družbo in z ozaveščanjem o aktualnih tematikah motiviramo njihovo kritično mišljenje. Eden 
izmed projektov pod okriljem društva je tudi projekt EuroPEER, ki smo ga izpeljali s pomočjo 
programa Mladi v akciji in se ukvarja s tematiko evropskega državljanstva, natančneje aktivnega 
evropskega državljanstva. 

WTF (what’s the flavour) 
evropskega državljanstva?

Daša Kokole, Brez izgovora Slovenija
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Center interesnih dejavnosti Ptuj je poleti 2008 gostil mednarodno 
mladinsko izmenjavo z naslovom Dnevnik mladega Evropejca oziroma 
A Diary of a Young European. Zasnovala jo je gostiteljska skupina 
skupaj z voditeljico Leo Kolednik, ki se je dve leti prej sama udeležila 
mednarodne mladinske izmenjave in je oblikovala idejo projekta.

WTF (what’s the flavour) 
evropskega državljanstva? Dnevnik mladega 

Evropejca

Nevenka Gerl, Center interesnih dejavnosti Ptuj

V tednu od 19. do 26. julija je 27 mladih 
in šest mladinskih delavcev iz Nemčije, 
Francije, Češke, Slovaške ter Slovenije skozi 
mnoge aktivnosti spoznavalo kulturo drug 
drugega in izmenjevalo svoje življenjske 
izkušnje. Udeleženci so bili stari od 16 do 
18 let, vsi dijaki različnih srednjih šol in 
udeleženci programov usposabljanja. 

Tema projekta je bila evropska zavest in 
družbena vključenost. Udeleženci so za 
spoznavanje teme primerjali šolske sisteme, 
kot so jih spoznali in doživeli sami, ter jih 
soočili z izkušnjami drugih udeležencev, 
nato pa skupaj iskali primere dobre prakse 
ter razvili idejo o tem, kakšno šolo bi želeli 
kot evropski državljani. Primerjali so tudi 
možnosti vključevanja v mladinsko delo v 

okoljih, v katerih živijo. Ugotovili so, da se 
njihova okolja zelo razlikujejo po možnostih, 
ki jih ponujajo mladim, ne glede na to, ali 
gre za izobraževanje, delo, socialne pravice, 
mobilnost, dostopnost do kulturnih in 
športnih dejavnosti ter družbeno aktivnost 
mladih v najširšem pomenu.

Med izmenjavo so potekale delavnice, 
socialne in športne igre, medkulturni 
večeri, kulturni dogodki, ogledi mesta in 
njegovih znamenitosti itd. Rdeča nit projekta 
je bilo pisanje kratkih dnevnikov pred 
izmenjavo, med njo in po njej. Udeležence 
smo spodbujali, naj zapisujejo vsa svoja 
doživljanja in spoznanja, naj bodo v zapisih 
pristni in iskreni. Vsak dan smo temu 
namenili uro časa tik pred večerjo. 

Po koncu 
izmenjave so 
voditelji iz njihovih 
zapisov v materinščini 
(francoščini, nemščini, slovaščini, češčini in 
slovenščini) oblikovali prevode v angleščino. 
Gostitelji smo vsa gradiva v vseh jezikih 
zbrali, uredili in oblikovali digitalno gradivo, 
ki smo ga v obliki DVD-jev posredovali 
vsem udeležencem, voditeljem skupin in 
njihovim organizacijam s priporočilom, naj ga 
posredujejo tudi svojim lokalnim skupnostim 
in predstavijo vrstnikom.

Ob pregledu in branju dnevniških zapisov 
smo ugotavljali nekatere skupne značilnosti 
mladih v odzivanju na projekt glede na 
skupino oziroma državo, iz katere so, hkrati 
pa predvsem različnost njihovega osebnega 
doživljanja projekta, ki ni bila povezana le 
s pripadnostjo skupini in državljanstvom, 
ampak predvsem z njihovimi lastnimi 
pričakovanji, vrednotami, sposobnostmi 
prilagajanja in izražanja. 

Od vseh izmenjav doslej smo prav pri tej 
dobili najbolj realno sliko tega, kaj je projekt 
prinesel posameznim udeležencem, saj 
evalvacijski vprašalniki še zdaleč ne izrazijo 
tega, kar so udeleženci zapisali v svojih 
dnevnikih. Pri čemer nas najbolj veseli 
dejstvo, da je veliko udeležencev ostalo 
v stikih in da sta se dve od gostujočih 
organizacij odločili, da v letu 2009 prvič sami 
pripravita mednarodni izmenjavi, na kateri 
so nas že povabili. Tudi sami snujemo nov 
projekt, tokrat seveda z lanskimi udeleženci 
in tudi nekaterimi novimi, ki jih je pritegnila 
pozitivna izkušnja njihovih prijateljev. 
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Povej naglas – da te vsi slišijo, je sporočilo skupine mladih Ajdovcem, Madridčanom in Jelgav-
cem. Ideja projekta, sprejetega v program MVA v okviru akcije projektov mladih za demokracijo, 
se je razvila iz potreb v občini Ajdovščina. 

Povej naglas!
Helena Harej, Mladinski svet Ajdovščina 

Aktivnosti projekta mlade spodbujajo k 
aktivnemu vključevanju v soodločanje o 
tematikah, ki jih zadevajo. Načrtovane 
so tako, da omogočajo vsem mladim iz 
sodelujočih lokalnih skupnosti izražanje 
mnenj in stališč v zvezi s položajem mladih 
v občini ter jih spodbujajo k podajanju 
predlogov, razmišljanju o izboljšanju 
današnjega stanja in razvoju skupnosti, 
prijaznejše mladim. Tako projekt prispeva k 
strpnemu dialogu med mladimi in odločevalci 
ter krepi medsebojno razumevanje, s tem pa 
spodbuja medkulturni dialog med različnimi 
mladimi ter mladimi in lokalnimi oblastmi kot 
dvema oblikama kultur. 

Pri projektu deluje skupina mladih udeležencev, 
ki predstavljajo različne tipe mladostnikov 
– v skupini najdemo neorganizirane mlade 
in mlade, ki že več let delujejo v različnih 
organizacijah. Ti mladi pripravljajo aktivnosti, 
se jih seveda tudi udeležujejo in sodelujejo 
s partnerji iz Španije in Latvije, v katerih se 
vzporedno odvijajo enake aktivnosti. 

Projekt je vsebinsko razdeljen v več faz, ki se 
medsebojno prepletajo. Prva, v okviru katere 

se izvaja analiza potreb mladih v lokalnem 
okolju in ugotavlja stanje mladih v občini, 
je namenjena identifikaciji potreb mladih. 
Mladinski svet Ajdovščina, ki je prijavitelj 
projekta, je izvedel več tematskih tribun, 
na katerih so mladi razpravljali o aktualnih 
temah (zaposlovanje, izobraževanje, zdravje 
in prostočasne dejavnosti mladih) in prek 
katerih so v živo dobili mnenja o rešitvah, kot 
jih vidijo in potrebujejo mladi. Različna mnenja 
so pridobili tudi z anketiranjem, medtem ko 
bodo celovitejša prejeli na podlagi literarnega 
natečaja Moje pismo županu. Izbrana pisma 
bodo predložili županu in jih objavili. 

Drugi del projekta je namenjen posredovanju 
informacij lokalnim oblastem. Udeleženci 
projekta bodo na seji občinskega sveta 
predstavili rezultate analiz in predlagali 
možnosti za rešitev ugotovljenih težav ter 
izpolnitev potreb mladih. V sodelovanju z 
občino bodo sklenili dolgoročno partnerstvo, 
ki bo omogočalo stalen dialog med mladimi 
in lokalno politiko. Predstavniki v izbranem 
mehanizmu sodelovanja bodo politiki predajali 
mnenja, ki jih bodo od mladih prejeli v okviru 
simulacij sej občinskega sveta, na katerih 

bodo mladi diskutirali o tematikah, ki jih 
zadevajo in jih v tistem mesecu obravnava 
občinski svet. 

Udeleženci projekta bodo svoje ugotovitve na 
srečanjih predstavili tudi sodelujočim mladim 
iz drugih držav. V zaključni fazi bodo izdali 
publikacijo, ki bo združila analize, primerjave 
med državami, primere dobrih praks in druge 
ugotovitve ter predloge za izboljšanje položaja 
mladih ter bo tako na voljo za uporabo kateri 
koli skupini, organizaciji ali lokalni skupnosti, 
ki si želi napredka med mladimi. 

Povej naglas torej na eni strani ponuja uho 
mladim in jih spodbuja k participaciji v lokalnih 
okoljih, medtem ko na drugi prišepetuje 
odločevalcem mogoče izboljšave, kot jih 
vidijo mladi. Sem in tja pa tudi povzdigne svoj 
glas – zato, da so mladi slišani.
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V mladinski izmenjavi, ki je potekala od 8. do 16. septembra, smo postavili umetnost na ulice 
Laškega in preverili, ali nas zidovi lahko združujejo. Estonci, Irci, Slovenci in Turki smo med 
gledališko delavnico, delavnico kontaktnega plesa, predavanji in osemdnevnim druženjem po-
gledali prek zidov, ustvarjenih v glavah.

Street art – 
Umetnost na ulice
Aljaž Cestnik, ŠMOCL

Osnovni namen projekta je bil združiti mlade 
ustvarjalce z različnih področij umetnosti 
in nato ulice Laškega spremeniti v galerijo, 
gledališče ali v katero koli umetnostno 
prizorišče. Mesto smo želeli s tem narediti 
bolj živo in pisano, mladim udeležencem pa 
omogočiti, da izmenjajo znanja in izkušnje ter 
s tem vzpostavijo nove vezi med kulturami in 
generacijami. 

S sodelujočimi organizacijami smo se spoznali 
na Seminarju za iskanje novih partnerjev v 
Albaceteju v Španiji. Bernie McCabe iz Navana 
na Irskem prihaja iz organizacije Midway, ki 
združuje sedem dnevnih centrov za delo z 
ljudmi z motnjami v razvoju in pri učenju. V 
izmenjavo smo vključili pet fantov iz Irske. 
Zato je bila tema projekta poleg umetnosti 
tudi socialna vključenost mladih z manj 
priložnostmi.

Vodilo pri ustvarjanju je bilo: Zid, ki združuje.

Vsi udeleženci so predhodno pripravili svoja 
dela. Irci gledališko enodejanko Celtic Legend, 
Slovenke plesno predstavo Šepetanja, Estonci 
multimedijski dogodek Pepsi järv, Turki pa 
so se odločili na velikem platnu na laški 
tržnici upodobiti različne detajle iz Laškega, 
ki so nanje naredili vtis. Vsi skupaj smo pod 
mentorstvom Matjaža Šmalca v gledališki 
delavnici ter v delavnici kontaktnega plesa z 
mentoricama Špelo Medved in Charlotte Colot 
pripravili gledališki dogodek, v katerem smo 
podrli zidove in zgradili mostove.

Prejšnji stavek se sliši kot še ena izmed 
evropskih floskul, ki smo jih vajeni že iz 
nekdanje Jugoslavije, vendar smo med 
izmenjavo spoznali ljudi s posebnimi 
potrebami in v njihovih pomanjkljivostih uvideli 
svoje možnosti za neovirano gradnjo lastne 
prihodnosti. 
Osem dni druženja je pustilo posledice tudi 
pri fantih, saj so se nekateri zunaj utirjenega 

vsakdana prerodili. Robert je avtist in je začel 
po vrnitvi domov vzpostavljati več fizičnih 
kontaktov z ljudmi ter se šaliti oziroma izražati 
dovtipe.

Turki so na različne načine pojasnjevali svojo 
kulturo in vero, pri čemer je bolj kot razlika 
med moškim in žensko izrazila razlika med 
mestnim in ruralnim pogledom mladih Turkov 
na tradicijo. Istočasno smo se vsi naučili 
sprejemati drugačne, takšne, kot so, in jih 
brez težav vključiti medse, razlike med nami 
pa doživljati kot doprinos posameznika k bolj 
pestri skupini.

Zavedamo se, da vse manj mladih ljudi 
obiskuje galerije, muzeje, gledališča in ostale 
kulturne ustanove, zato smo se odločili 
uporabiti ulice za vadnico, oder in razstavni 
prostor, na katerem so se predstavili mladi iz 
sodelujočih držav.
 
K sodelovanju smo povabili tudi slovenske 
ustvarjalce, da razstavijo svoja dela v Galeriji 
na ulici. Ogledali smo si lahko plastike 
akademske slikarke Urše Toman Drinovec ter 
stripe Tomaža Lavriča, Cirila Horjaka, Gašperja 
Rusa in Iztoka Lavriča. Prikazali smo film Moj 
ljubi geto Dimitra Anakieva, kratke igrane in 
dokumentarne filme mladih ustvarjalcev iz cele 
Evrope, ki so nastali v sklopu videodejavnosti 
Študentskega, mladinskega in otroškega 
centra Laško (ŠMOCL) in pri veliko projektih 
Društva zaveznikov mehkega pristanka iz 
Krškega.

Celoten projekt smo za boljšo odzivnost 
javnosti izvedli kot dvodnevni festival (12. in 13. 
septembra) pod istim imenom, na katerem so 
nastopili še Bobnarska skupina Pihalne godbe 
Laško pod vodstvom Mihe Dergana, MePZ 
Koral pod vodstvom Rebeke Hrastnik, Lucija 
Ćirović in Martina Ipša, Slon in Sadež ter Irena 
Škorja, ki je izvedla delavnico orientalskega 
plesa. Naša prostovoljka Tiphaine Mancaux 

je k projektu pritegnila še nekaj ostalih 
evropskih prostovoljcev, ki so izvedli delavnico 
izdelovanja instrumentov iz že uporabljenih 
predmetov. Premierno je bil prikazan polurni 
mladinski igrani film Vsiljivka režiserja Jonasa 
Lesjaka in scenaristke Anje Radaljac v 
produkciji ŠMOCL – Poki lejga. Zaradi dežja 
žal nismo izvedli ognjene predstave, nastopa 
Petrovih tamburašev in kiparske delavnice.

Skupina dvajsetih mladih in šestih mladinskih 
delavcev je s tem projektom pritegnila še 
enajst mladih, ki so poskrbeli za tehnično in 
logistično stran izmenjave in festivala. Odličnih 
osem dni bo po zaslugi Tiphaine Mancaux in 
Jonasa Lesjaka ter še koga izmed omenjenih 
tudi na DVD-ju v obliki dokumentarnega filma. 
Verjamem, da je vsakdo po končani izmenjavi v 
sebi premaknil prag strpnosti za stopnico višje 
in odšel domov malo bolj evropski.  

Za konec, kot se spodobi, še zahvala 
Nacionalni agenciji MOVIT in vsem lokalnim 
sponzorjem, ki so podprli projekt. Street art 
je tudi v tem pogledu podrl zid v Laškem, saj 
so sponzorska sredstva znašala 30 odstotkov 
celotnega projekta.
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Projekt »Act now! – Against Discrimination on the Basis of Sexual Orientation« v svojih ciljih ob-
ravnava človekove pravice istospolno usmerjenih in deluje na področju večje socialne vključenosti 
istospolno usmerjenih mladih v Sloveniji. Vsi prostovoljci s svojim prispevkom sledijo osnovnim 
ciljem društva in med trajanjem projekta delujejo proti vsakršni diskriminaciji, primarno na pod-
lagi spolne usmerjenosti, v Republiki Sloveniji.

Act now – 
Against Discrimination on the Basis of Sexual Orientation

Jasna Magić, Društvo informacijski center Legebitra

Tematsko projekt zajema širok spekter tem 
s področij socialnega varstva, socialne 
izključenosti, diskriminacije in neenakih 
možnosti, ki zadevajo osebe v družbi, 
zaznamovane zaradi spolne usmerjenosti. 
Osnova za oblikovanje programa dela 
prostovoljca je celoten program društva in 
tudi samoiniciativa prostovoljke za izvedbo 
lastnega projekta. Prostovoljka Anja Kruber 
iz Nemčije, ki je k nam prišla oktobra 
2008, tako deluje na naslednjih področjih: 
socialno vključevanje (organizacija 

družabnih aktivnosti in tudi tematskih zabav, 
ki potekajo večkrat mesečno v prostorih 
društva ali v baru Open, na Metelkovi 
ali v K4); izobraževanje (organizacija in 
tehnična pomoč pri izvedbi dvodnevnega 
Legebitrinega zimskega tabora o razmerjih, 
pomoč pri izvajanju delavnic o človekovih 
pravicah, načrtovanje Legebitrinega 
poletnega tabora); zaščita pravic 
(promocija in delo pri programu POVEJ 
NAPREJ!); delo z uporabniki programa 
(vzdrževanje informacijske točke centra, 

načrtovanje mednarodnega seminarja na 
temo transeksualnosti, soorganizacija in 
sodelovanje pri projektu Živa knjižnica). 
Poleg dela pri rednih projektih društva 
se Anja ukvarja tudi z lastnim projektom 
Transmission. Glavni namen projekta 
je ozaveščanje slovenske družbe o 
transspolnosti ter tako doseči sprejemanje in 
razumevanje ter razvoj podpornih sistemov, 
namenjenih transspolnim osebam. Anja 
skupaj z drugimi društvi, ki delujejo na 
podobnih področjih, sodeluje pri ustanovitvi 
socialne mreže transspolnih oseb, znotraj 
katere želi spodbuditi izmenjavo točnih in 
relevantnih informacij o transspolnosti v 
Sloveniji ter tudi nuditi podporo. 

Delo v centru je večinoma projektno, kar 
vključuje prisotnost prostovoljke pri različnih 
fazah projektov – od začetka zasnove 
projekta do končne izpeljave projekta. Glede 
na naravo projektov se ravnotežje nalog in 
odgovornosti pri projektih precej razlikuje. 
Anji tako v primeru zahtevnejših nalog in 
odgovornosti nudimo še dodatno pomoč 
in podporo tako v obliki infrastrukture, 
dodatnega izobraževanja kot tudi moralne in 
idejne pomoči. Glede na to, da je predlagani 
projekt EVS predvsem lokalne narave, smo 
prostovoljko intenzivno vključili v obstoječo 
ekipo, pri čemer do sedaj ni imela večjih 
težav pri vključevanju v lokalno okolje, s 
podporo mentorice ter tudi ostalih delavcev in 
prostovoljcev v društvu se po petih mesecih 
dela v organizaciji odlično znajde.

Pri projektu ACT NOW! sodelujemo s 
partnersko organizacijo FAIRbund e.v., 
s katero smo stik vzpostavili prek portala 
www.youthnetworks.eu, medtem ko smo 
partnerstvo oblikovali na podlagi posameznih 
stikov z delavci organizacije in skupnih 
interesnih točk programa dela.
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EVS osebno

Načrt EVS SPO  
za leto 2009
EVS SPO je svetovalna in podporna organizacija 
za EVS v Sloveniji, ki deluje mrežno z veliko 
pomočjo naših lokalnih sodelavcev in regionalnih 
svetovalcev od lanskega leta. Naš namen 
je predvsem promocija EVS med mladimi, 
s poudarkom na skupinah mladih z manj 
priložnostmi, kot so brezposelni, mladi z nizko 
stopnjo izobrazbe, z nedokončano šolo itd. 
Ob tem skrbimo tudi za promocijo EVS med 
organizacijami in podporo le-tem pri pripravi 
izražanja interesov ter projektov EVS. 
V tem letu se bomo posvetili predvsem 
promocijam EVS med skupinami mladih s t. i. 
manj priložnostmi ter iskali nove potencialne 
organizacije, ki bi v prihodnje lahko gostile 
prostovoljce EVS v drugih sektorjih, kot 
so VDC, osnovne in srednje šole, vrtci, 
stanovanjske skupnosti, prevzgojni domovi itd. 
Glavne smernice delovanja v tem letu so:
•	 fest EVS v aprilu med tednom prostovoljstva 

po vsej Sloveniji,
•	mednarodni kontaktni seminar za 

organizacije EVS v oktobru,
•	 izdaja promocijskih kartic in zloženk o EVS 

za mlade in organizacije,
•	delavnica za mentorje v jesenskem času,
•	obiski organizacij na terenu ter svetovanje 

pri pripravi projektov EI in EVS.

Za vsa vaša vprašanja smo dosegljivi na:
evs.spo@mreza-mama.si
www.evsspo.mreza-mama.si
 Rada Drnovšek, 
 Mreža MaMa za EVS SPO

Dnevnik
»Mani sauc Aja un es esmu brivpratiga no Slovenijas,« tudi tokrat začenjam aktivnost z 
uvodnim stavkom v latvijskem jeziku. Danes s še dvema prostovoljkama EVS iz Irske in 
Nemčije izvajamo »medkulturni kviz« v eni izmed srednjih šol v Rigi. Skozi igre in zanimiva 
vprašanja predstavljamo učencem štirih razredov kulturo in zanimivosti svojih rojstnih dežel 
ter orišemo priložnosti, ki jih dandanes ponuja Evropska unija svojim mladim prebivalcem.
Res lepo me preseneti dvanajstletna deklica, ki z rdečimi lički in pogledom, uprtim v tla, 
ponosno oznani, da zna slovensko pesmico. Z malo vzpodbude mi jo uspe prepričati, 
da jo zdeklamira pred celim razredom: »An ban pet podgan, štiri miši, v uh me piši, vija 
vaja ven.« Izkaže se, da je deklica dve leti živela v Sloveniji, kjer se je v vrtcu naučila 
prej omenjeno izštevanko. Kot tolikokrat znova se moje srce nasmehne dejstvu, kako 
navidezne postajajo črte (meje) na zemljevidu. Mobilnost je postala del vsakdana. Sama 
vedno bolj spoznavam, da nisem ne državljanka Slovenije ne državljanka Evrope, vendar 
prebivalka Sveta. 

Izkušnje današnjega dne me spomnijo na besede Mahatma Gandhija: »Bodite 
sprememba, ki jo želite videti na svetu!« Prijetno utrujena, vendar prepričana, da mi je tudi 
danes uspelo narediti korak naprej po tej poti, utonem v sen. 
 Aja Rogina   

S prostovoljci EVS smo se na usposabljanju ob prihodu 
odločili, da se pridružimo »Green Finger Campaign« 
(več na http://www.mygreenfinger.org/).

Učenje 
mladostnikov 
umetnosti 
vrtenja poijev



Ozvezdje, ki 
rojeva nove 
zvezde?
Kaj imata evropska razsežnost in 
neformalno učenje skupnega z 
alternativno medicino, celjskimi grofi 
in modnimi smernicami? Maja Horvat, 
nadobudna novinarka in koordinatorka 
projekta TV-oddaja Ozvezdje meni, da je 
treba mladim Evropo in evropske teme 
približati na igriv ter sproščen način, ki 
jim je blizu. 

Neformalna skupina Ozvezdje se srečuje 
v prostorih multimedijske delavnice 
Celjskega mladinskega centra, v katerih 
ustvarjajo svojo lastno TV-oddajo. Pri 
mladinski pobudi je sprva sodelovala 
skupina prijateljev, nato so z odprto 
avdicijo ponudili priložnost medijskega 
ustvarjanja tudi širši skupini mladih. 
Odziv je bil velik in trenutno je v pripravo 
oddaje vključenih deset ožjih in nekaj 
občasnih sodelavcev. 

Prihodnje zvezde sem obiskala prav 
v času, ko so končevali montažo 
prve oddaje in hkrati navdušeno 
pripravljali snemanje naslednjih dveh. 
Produkcijska ekipa me je posedla 
pred dva velika LCD-zaslona in mi 
zavrtela posnetke intervjuja z mladim 
perspektivnim lokalnim kantavtorjem, 
prispevek o modi v različnih evropskih 
mestih, zgodovinski skeč o duhovih 
celjskih grofov in ..., ampak, saj veste – 
napovednik vendar ne sme izdati vseh 
majhnih presenečenj, ki vas čakajo v 
oddaji Ozvezdje!
 
Seja uredniškega odbora je bila 
popolnoma drug svet. Smeh ob 
obujanju spominov na najbolj zabavne 
pripetljaje z avdicij in na posrečeno-
ponesrečene snemalne trenutke se 
je umaknil resnejšemu delovnemu 
razpoloženju. Pregledali so opravljene 
naloge, si razdelili nove, Maja je 
mimogrede razložila razliko med 
pripravo na intervju in reportažo, 
dogovorili so se za generalko, pripravili 
so načrt za intenziven snemalni 
dan. Pogovori o novih načrtih so se 
nadaljevali še dolgo po tem, ko sem 
zapustila Celjski mladinski center in 
Ozvezdje – morebitno valilnico novih 
TV-zvezdnikov.
 
 Urška Slana, 
 MOVIT NA MLADINA

Na terenu
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Fokus

Danes nenehno od vsepovsod slišimo, da so mladi apatični, 
da jih ne zanima nič zunaj zaslonov vsemogočih tehnološko 
dovršenih naprav, da ne znajo več komunicirati z ljudmi, da 
jim je vseeno. Pa je res tako? Ali smo se pripravljeni strinjati s 
takšnim stanjem? 

Soustvarjati svet, 
v katerem živimo 

Simona Muršec, mednarodna trenerka

Menim, da se tisti, ki se ukvarjamo z 
neformalnim izobraževanjem, poskušamo 
boriti tako proti tovrstnim posplošenim 
sklepom kakor tudi aktivno prispevamo 
k osmislitvi sodelovanja in soodločanja 
pri ustvarjanju družbe. Sama sem trdno 
prepričana, da je smisel neformalnega 
izobraževanja v tem, da predstavlja orodje 
družbenih sprememb, ki se gradijo iz 
mladih samih. Kako lahko od mlade osebe, 
ki jo družba celo življenje uči, da je nekaj 
»dobro«, na vsakem koraku pa požre svojo 
besedo, pričakujemo, da bo brez cinizma, 
dvoma in odpora kar naenkrat drugačna ter 
bo samoiniciativno delala »dobro«. Kako 
lahko od mladih pričakujemo, da bodo 
vajeti svojih življenj aktivno prevzemali v 
svoje roke in avtonomno odločali o sebi, 
svojem okolju in družbi, če so pri tovrstnih 
poskusih že iz otroških let na vsakem koraku 
zatrti? Sodelovati, soodločati, sprejemati 
odgovornost, voliti na volitvah, se boriti za 
človekove pravice – to niso samoumevne 
veščine, najprej jih je treba osmisliti in nato 
vaditi.

Kako razložiti mlademu človeku, da je voliti na 
volitvah »dobro«, zakaj to zadeva prav njega, 
kaj od tega pridobi, čemu se odpoveduje? 
Da bi si znali na to smiselno odgovoriti, 
moramo najprej skupaj z mladimi razčistiti, 
kakšno življenje zase si sploh predstavljamo, 
v kakšni družbi želimo živeti, da bomo zmožni 

uresničevati svoje potrebe in želje. Če ne 
razumemo, da je predpogoj za to, da bo 
naše mnenje v dani družbi nekaj vredno, 
demokracija in da je prav ta v veliki stiski, če 
ne bo vsak izmed nas odgovorno volil, potem 
tudi ne vidimo smisla v volitvah. Podobno bi 
lahko sklepali tudi za druga področja. 
S trenerstvom se ukvarjam že veliko let 
in zagotovo mi je najbližje učenje v zvezi 
s človekovimi pravicami. To navidezno 
preprosto področje je v resnici zelo 
kompleksno, saj neposredno posega v 
vrednostni okvir vsakega posameznika, je 
tisto, ki te prisili, da razmisliš o sebi, o tem, 
kako vidiš druge, kaj zmoreš sprejemati in 
kje se nahajajo tvoje meje. In prav takšna 
težka področja in pogovori so to, kar 
mlade premakne, morda celo najdejo pri 
sebi smisel, da se je vendar treba boriti za 
svet, kot si ga želijo. Zato je odgovornost 
nas, trenerjev, da se ne bojimo z mladimi 
pogovarjati o težkih temah, da si jih upamo 
izzvati in predvsem, da smo se pripravljeni 
pustiti izzvati. Naša naloga ni v tem, da 
podajamo mladim doktrino o »dobrem« 
in »slabem«, temveč da jim krepimo 
samozavedanje in samozavest, da si zmorejo 
sami zase v odnosu z drugimi odgovoriti na 
vprašanja o »dobrem« in »slabem«, ter da 
skupaj nosimo odgovornost za spreminjanje 
družbe. Samo če vidimo smisel v početju 
– participaciji, bomo to tudi zavestno in 
odgovorno počeli – participirali. 
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Fokus

Simona Muršec, mednarodna trenerka Priročnik za izvajalce mladinskih pobud - 
Dajmo mladim zagon 
Priročnik je drugi v nizu priročnikov DAJMO MLADIM ZAGON in je namenjen prijaviteljem in izvajalcem projektov 
mladinskih pobud v programu MLADI V AKCIJI. Z odgovori na najpogostejša praktična vprašanja, povezana s projekti 
mladinskih pobud, je priročnik odličen pripomoček za pripravo in izvedbo projektov mladinskih pobud, saj bralca vodi 
od rojstva projektne ideje do načrtovanja, izvedbe in vse do evalvacije mladinske pobude. 

Priročnik ni namenjen zgolj prijaviteljem in upravičencem v program. Odgovore na vprašanja projektnega 
menedžmenta, participacije, motivacije mladih, aktivnega državljanstva in na druga vprašanja bodo dobili vsi, ki želijo 
in so že aktivni v civilni družbi v okviru mladinskega dela. 

Priročnik je zasnovan praktično in pregledno in vodi bralca s pomočjo vpršanj in odgovorov preko vseh stopenj projektnega menedžmenta, 
izhodišče pa vedno ostaja družbena aktivnost, odgovornost in vključenost mladih. Tako je priročnik tudi vzpodbuda vsem mladim, da sami 
ustvarjajo pobude in jih tudi uresničujejo. S tem sooblikujejo okolje v katerem delujejo ter pridobivajo nove izkušnje, zanja, veščine in krepijo 
osebni in socialni kapital. V pripravi za jesen in zimo pa je tudi že nov priročnik iz niza, ki bo obravnaval tematiko podpore inštruktorjev pri 
mladinskih pobudah.

Zbornik posveta Vključevanje, participacija in aktivno državljanstvo  preko članskih oblik 
mladinskega dela
V zborniku posveta, ki je potekal 30. 6. in 1. 7. 2008 na Bledu, je zbrano štirinajst strokovnih prispevkov in praks 
dvanajstih avtorjev, ki obravnavajo bistvena vprašanja za razumevanje in plodno obravnavo mladinskega dela. Posvet 
je bil organiziran ob zaključku slovenskega predsedovanja Svetu EU z namenom povzetka številnih vprašanj, pobud in 
razprav, ki so se pojavljala in se še vedno znova in znova odpirajo, o vsebini in pomenu mladinskega dela.

Program posveta je bil razdeljen na štiri področja, čemur strukturno in vsebinsko sledi tudi zbornik. V prvem 
sklopu je opredeljen pojem mladine in mladosti ter okvir in cilji mladinskega dela. Drug sklop predstavlja pomen 
participacije in različnih organizacijskih kultur in praks. Izpostavi tudi pomen učenja. Tretji sklop osvetljuje oblike in 
pogoje družbenega vključevanja mladih ter izpostavi vrednost osebnega pristopa in zgleda. Zadnj del je namenjen 
vprašanju člansta v različnih organizacijskih oblikah ter posebaj članskim organizacijam in asociacijam s povdarkom na 
neformalnem in priložnostnem učenju, prevzemanju odgovornosti in pridobivanju kompetenc za življenje.

Zbornik predstavlja resen poskus konceptualizacije mladinskega dela v slovenskem prostoru. V zborniku so objavljeni 
vsi prispevki, ki so jih avtorji želeli objaviti. V prihodnosti morda lahko pričakujemo še kakšen podoben posvet ali razmislek o nastanku in začetkih 
mladinskega dela v Sloveniji. Vsekakor bi bil to zanimiv pogled v preteklost, kjer bi poleg začetnih idej in pristopov srečali marsikoga, ki danes 
pripada politični, gospodarski ter civilno družbeni eliti. 

Poročilo z osrednjega nacionalnega dogodka  - 
Evropski teden mladih 2008 
Poročilo z osrednjega nacionalnega dogodka ob Evropskem tednu mladih »Bodi prihodnost. Bodi Evropa.« združuje 
najpomembnejše prispevke in rezultate strukturiranega dialoga med mladimi, strokovnjaki in političnimi odločevalci na 
sedmih področjih. Dogodek, ki je potekal 5. in 6. novembra na Brdu pri Kranju, je nastal v sodelovanju Nacionalne 
agencije programa MLADI V AKCIJI in Urada Republike Slovenije za mladino. 

V prvem delu so zbrane vzpodbude in razmišljanja predstavnikov oblasti na prvem mestu predsednika države Danila 
Türka in direktorja pristojnega urada, nagovor direktorja nacionalne agencije ter razmišljanje predsednika Mladinskega 
sveta Slovenije. V nadaljevanju so zbrani utrinki z okrogle mize, osrednji prostor pa je namejen rezultatom dela 
udeležencev. Izzivi, pobude mladih in njihovi predlogi za reševanje ter komentarji strokovnjakov so zbrani v sedmih 
poglavjih glede na obravnavana področja: avtonomija mladih, demografski izzivi, zagotavljanje aktivne participacije 
mladih, izzivi migracij in medkulturni dialog, zdravje in zdrav način življenja, okoljske spremembe, neformalno in 
priložnostno učenje mladih ob boku formalnega. Trikotnik strukturiranega dialoga zaključujejo stališča in prispevki 
politikov in predstavnikov države izraženi na javni tribuni ter utrinki z razprave.

POPRAVEK: Pri pripravi publikacije je prišlo do neljube napake: na strani 30 manjka navedba avtoric uvodnega besedila, Jasne Magić in Jerneje 
Modic, moderatork delovne skupine »Več dialoga«. Popravljena verzija publikacije je dostopna na spletni strani www.mva.si . Avtoricama se za 
napako iskreno opravičujemo in se jima zahvaljujemo za njuno delo.

Vse publikacije so dosegljive na spletnih straneh Nacionalne agencije: http://www.mva.si/ogledalo/publikacije/ po dogovoru pa so na 
razpolago za prevzem tudi na sedežu Nacionalne agencije: MOVIT NA MLADINA na Dunajski 22 v Ljubljani .

Dajmo mladim zagon
Priročnik za izvajalce mladinskih pobud v programu MvA
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V prejšnji številki smo vam predstavili informativni razpored pomembnejših dogodkov v okviru programa MLADI 
V AKCIJI v letu 2009. V sedanji številki pa si lahko ogledate okvirne datume bližajočih se aktivnosti. Slovenska 
nacionalna agencija si pridržuje pravico do sprememb datumov aktivnosti.

Napovednik

26.–27. maj 2009: EVS v džungli?, Dobrna
Usposabljanje je namenjeno koordinatorjem v gostiteljskih 
EVS projektih in mentorjem v pošiljajočih EVS projektih 
(akcija 2).

4. junij 2009: Spremljevalno srečanje za akcije 5.1. in 
4.3, Ljubljana
Srečanje je namenjeno spremljanju izvajanja projektov, 
reševanju odprtih vprašanj in izboljšanju kvalitete projektov.

18. junij 2009: Delavnice za pripravo Izraza interesa (EI) 
za organizacije, ki želijo biti akreditirane EVS organizacije 
v okviru programa Mladi v akciji, Ljubljana
Namen delavnic je omogočiti organizacijam, da podrobneje 
spoznajo akcijo EVS in spodbuditi višjo kakovost projektov 
EVS, tako pošiljajočih kot gostiteljskih.

11. in 12. avgust 2009: Delavnice za pomoč pri 
izpolnjevanju prošenj za sprejem projektov v program 
Mladi v akciji, Ljubljana
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči ob prijavi 
projektov na četrti prijavni rok (1. september 2009).

17. september 2009: Delavnice za pripravo Izraza 
interesa (EI) za organizacije, ki želijo biti akreditirane 
EVS organizacije v okviru programa Mladi v akciji, 
Ljubljana
Namen delavnic je omogočiti organizacijam, da podrobneje 
spoznajo akcijo EVS in spodbuditi višjo kakovost projektov 
EVS, tako pošiljajočih kot gostiteljskih.

1.–2. oktober 2009: EU podpora za razvoj mladinskega 
dela na občinskih ravneh
Seminar za upravne delavce v občinah, odgovorne  za 
področje mladine, je del širše strategije za spodbujanje 
načrtnih pristopov k oblikovanju občinskih ukrepov v okviru 
mladinske politike. 

5.–11. oktober 2009: Usposabljanje 
»Quality in EVS Trainings«
Mednarodni seminar za trenerje, ki 
izvajajo EVS usposabljanja. Namen 
usposabljanja je vključevanje 
neformalnega učenja in Youthpass-a v 
projekte EVS.

6.–10. oktober 2009:  Seminar 
»Let’s evaluate with our neighbours«, 
Varšava, Poljska
Seminar je namenjen udeležencem iz 
Mediterana, JV Evrope ter programskih 
držav, ki so v programu Mladi v akciji 
sodelovali v projektih mladinskih 
izmenjav v okviru akcije 3.1. 

13. in 14. oktober 2009: Delavnice 
za pomoč pri izpolnjevanju prošenj za 
sprejem projektov v program Mladi v 
akciji, Ljubljana
Delavnice so namenjene svetovanju 
in pomoči ob prijavi projektov na peti 
prijavni rok (1. november 2009).

6.–7. november 2009: Dajmo mladim zagon
Usposabljanje je namenjeno razvoju kakovosti v 
načrtovanju in izvajanju projektov mladinskih pobud (akcija 
1.2.).

14. november 2009: Spremljevalno srečanje za mentorje 
v projektih EVS, Ljubljana
Srečanje je namenjeno spremljanju izvajanja projektov, 
reševanju odprtih vprašanj in izboljšanju kvalitete 
projektov.

23.–29. november 2009:  
European Citizenship Training Course
V okviru partnerstva na področju mladine med Evropsko 
komisijo in Svetom Evrope je nastal modul usposabljanj, 
katerega namen je povečati razumevanje evropskega 
državljanstva. Usposabljanje je namenjeno mladinskim 
delavcem in mladinskim voditeljem, da bodo pri svojem 
delu uporabljali tudi elemente evropskega državljanstva.

26. november 2009: Delavnice za pripravo Izraza 
interesa (EI) za organizacije, ki želijo biti akreditirane 
EVS organizacije v okviru programa Mladi v akciji, 
Ljubljana
Namen delavnic je omogočiti organizacijam, da podrobneje 
spoznajo akcijo EVS in spodbuditi višjo kakovost projektov 
EVS, tako pošiljajočih kot gostiteljskih.

3. december 2009: Zaključno srečanje upravičencev v 
programu Mladi v akciji za leto 2009 
Zaključno srečanje je namenjeno predstavitvi rezultatov in 
učinkov programa Mladi v akciji s poudarkom na učinkih 
projektov, ki so bili v program sprejeti v letu 2008.
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In this issue you can read ...
INTERVJU
FROM RALLYING TO MEP
Mr. Ari Vatanen is a Member of the European Parliament, world 
rally champion from 1981 and a 4-time winner of the Paris–Dakar 
Rally. This youthful Finn was elected in France 5 years ago, where 
he also lives with his wife and 3 children. Enough reasons for a 
promising interview... Talking to him, you get the feeling that our 
global perspective depends on what we hold inside. He is certain 
that Europe’s biggest problems are not prices, pollution or EU 
enlargement but lack of love and visions.

V ŽARIŠČU
OPPORTUNITIES OF EUROPEAN ELECTIONS
Does anyone still remember the enthusiasm of political leaders upon 
accession of Slovenia to the Council of Europe, and partly also of the 
public as a result of all the media attention? What about today? Not 
much is heard about this actually oldest European intergovernmental 
organisation.

SIGNIFICANCE OF YOUTH ORGANISATIONS FOR THE 
DEVELOPMENT OF DEMOCRACY
In modern western democratic societies a significant issue arises 
as to the legitimacy of these democracies. The observations about 
the indifference of young generations about political involvement, 
reduced participation of young people in the elections, diminished 
inclusion into political parties and other traditional social structures 
and organisations are worrying.

QUALITY OF YOUTH WORK
There is not much said about the quality of youth work in Slovenia. 
There are seldom any serious attempts in ensuring its quality and even 
fewer envisaged efforts to establish the quality of youth work. With the 
purpose to encourage a debate about the future quality of youth work 
in Slovenia, we hereby offer 3 x 3 proposals for steps to be taken.

REFLEKSIJE
GENERATION FRAUD
Young people are usually not interested in official politics, the reasons 
being: the contents of this politics is aimed at fulfilling the interests of 
adults and elderly citizens, the young think it too conventional from 
the formal and operative point of view. A country’s parliament is just as 
interesting as their parents are and just as exciting as family life is. If 
they are interested in politics at all, they are more attracted by radical 
issues and non-conventional ways.

I WILL VOTE ...BECAUSE I APPRECIATE MYSELF
European elections – a really uninteresting phrase, right? It sounds 
like something beyond our concern. But why? I believe the problem 
is that we do feel European but we do not feel like European citizens. 
We have always been European but we still do not fully understand 
that outside our beloved small country’s borders there is a higher 
political level that decides about us, giving us the right and obligation 
to be involved in this decision-making. 

INTERVJU
IN TIMES OF CRISIS – INVEST IN YOUTH
If last year Slovenia held the Presidency of the European Union for 
6 months, the current period 2009–2010 is dedicated to European 
youth. In November last year a message came from Rotterdam that 
Tine Radinja from Škofja Loka was elected President of the European 
Youth Forum as candidate of the National Youth Council of Slovenia 
and the World Organisation of the Scout Movement.

V AKCIJI
Y VOTE 2009 – THE RIGHT TO CHOSE!
Did you know that at the last European Parliamentary Elections only 
31 % of young aged 18–22 cast their vote? Do you think that such 

apathy of young people can be dangerous? We do. But we also 
believe that it can be reversed. We have decided to take the first step 
in this field.

WTF (WHAT’S THE FLAVOUR) OF EUROPEAN 
CITIZENSHIP?
One of the projects of the association No Excuse Slovenia is also 
the EuroPEER Project, which was carried out under the YOUTH 
IN ACTION Programme and deals with European citizenship, more 
precisely with active European citizenship. Our slogan, which was 
repeated at all workshops, is: »Criticize, suggest, act!«

A DIARY OF A YOUNG EUROPEAN
In the summer of 2008 the Centre of Leisure Activities Ptuj hosted an 
international exchange entitled »A Diary of a Young European«. The 
project was developed by the hosting group under the leadership 
of Ms. Lea Kolednik, who herself took part in an international youth 
exchange two years ago and designed the project.

SAY IT OUT LOUD!
»Say it out loud – so that everybody can hear you«, is a message 
of a group of young people from Ajdovščina, Madrid and Jelgavci. 
The idea of the project, accepted into the MVA Programme under 
the action »Youth Democracy Projects«, arose from the needs of 
the Ajdovščina Municipality. The project activities encourage young 
people to actively participate in decision-making on issues that 
concern them.

STREET ART
In this youth exchange we took art to the streets of Laško to verify 
whether walls can be bonding. The Estonians, Irish, Turks and 
Slovene looked beyond the walls created in our minds. The main 
purpose of the project was to join young artists from various fields 
and to change the streets of Laško into a gallery, theatre or any other 
artistic stage.

ACT NOW – AGAINST DISCRIMINATION ON THE BASIS 
OF SEXUAL ORIENTATION
The goals of the project »Act now! – Against Discrimination on the 
Basis of Sexual Orientation« are to discuss human rights of same-
gender partnerships, focusing on greater social inclusion of same-
gender oriented young people from Slovenia.

EVS OSEBNO
A volunteer active in Riga within EVS SPO Advice and Support 
Organisation talks about her work and presents her activities to 
promote the development of EVS in Slovenia.

FOKUS
HELP CREATE THE WORLD WE LIVE IN 
Simona Muršec is certain that the purpose of non-formal education is 
to provide a tool for social changes coming from young people. How 
can we expect a young person who is always being instructed by the 
society what is »proper«, to have no cynicism, doubt or resistance 
and to suddenly act »proper« on own behalf, if this same society 
continuously eats its words.

ODMEVI
ACCOMPANYING MEETING OF THE YOUTH IN ACTION 
PROGRAMME
More than 40 participants presented their projects after introductory 
reflections given by the head of the National Agency. They reflected 
on how the European dimension could be further developed and 
encouraged in ongoing projects, and talked about good practices and 
obstacles in this area. Moreover, the article summarises the results of 
the meeting.
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Kako projekti 
spodbujajo 
ozaveščanje 
mladih o 
evropskem 
državljanstvu? 
•	 Pri projektu mladinske izmenjave so 

mladi prednosti evropskega državljan-
stva spoznavali skozi ustvarjalne aktivno-
sti: pripravili so likovne izdelke na temo 
evropskih vrednot, kot so enake možno-
sti, človekove pravice in spoštovanje raz-
ličnih kultur.

•	 Pri projektu mladinske pobude so mladi 
na okrogli mizi stopili v stik z evropsko po-
slanko ter mladim stažistom, ki je delal v 
evropskih ustanovah. Povezali so se tudi 
z organizatorji projekta Velika evropska 
igra, pri čemer so jim ti prikazali zanimive 
metode za delo z mladimi.

•	 Projekt mladih za demokracijo omogoča 
mladim prek informacijske mreže prido-
bitev kakovostnih informacij, povezanih 
z mobilnostjo mladih v Evropski uniji, ter 
jim s to in z drugimi aktivnostmi sporoča, 
da Evropa želi njihovo neposredno udej-
stvovanje pri gradnji skupnih temeljev.

•	 Dijaki ene od ljubljanskih gimnazij so 
v okviru mladinske izmenjave pripravili 
okroglo mizo o zaposlitvenih možnostih v 
Evropski uniji.

•	 Pri projektu mladinske pobude na temo 
zdrave prehrane in zdravega načina ži-
vljenja so mladi z motnjo v duševnem 
razvoju z neformalnim učenjem pridobi-
vali kompetence, kot so skrb zase, sa-
mostojnost in odločanje, ter tako razvijali 
možnost nadzora nad vsaj enim delčkom 
svojega življenja, pri čemer so s tem po-
stajali enakopravnejši evropski državljani.

•	 Projekt mladih za demokracijo je s kam-
panjo v več evropskih državah mlade 
spodbujal k razmisleku o udeležbi in oza-
veščenem odločanju na evropskih parla-
mentarnih volitvah 2009.

Spremljevalno srečanje 
programa MLADI V AKCIJI
V četrtek, 2. aprila 2009, je v Ljubljani potekalo spremljevalno srečanje za izvajalce projek-
tov mladinskih izmenjav in mladinskih pobud, ki so bili v program MLADI V AKCIJI sprejeti na 
četrtem in petem prijavnem roku leta 2008, ter mladinskih demokratičnih projektov in mladin-
skih izmenjav s sosednjimi partnerskimi državami, sprejetih v letu 2008. 

Več kot 40 udeležencev je z osrednjo temo 
srečanja Evropsko državljanstvo nagovoril 
direktor Nacionalne agencije Janez 
Škulj. Spregovoril je o mestu evropskosti 
v vsakdanjem življenju. Njegovemu 
razmišljanju o evropski razsežnosti v 
vsakdanjem življenju je sledila razprava z 
osrednjo ugotovitvijo, da »evropskost« ni 
nujno nekaj, kar je oddaljeno od izkušenj, 
interesov in razmišljanja mladih, če znamo 
v vsakdanjem življenju videti možnosti 
za neformalno in priložnostno učenje ter 
refleksijo. 

Po uvodnem razmišljanju so udeleženci 
drug drugemu predstavili svoje projekte 
in razmišljali o tem, kako bi lahko pri 
tekočih projektih še bolj razvili in spodbudili 
evropsko razsežnost, ter o dobrih praksah 
in ovirah pri tem. Spodbujanje evropskega 
državljanstva je namreč ena od stalnih 
prednostnih nalog programa MLADI V 
AKCIJI in mora biti močno vpeta v vsak 
projekt, ki je sprejet v program. 

Udeleženci so se nato razdelili v delovne 
skupine, v katerih so imeli priložnost izvedeti 
več o: 
•	 razsežnosti neformalnega učenja v okvi-

ru programa;
•	 YOUTHPASS-u, instrumentu za prizna-

vanje neformalno pridobljenih učnih 
kompetenc;

•	 razširjanju rezultatov projektov;
•	 vpetosti projektov v lokalno okolje; 
•	 preprečevanju tveganj in zaščiti udele-

žencev med izvajanjem projektov;
•	 postopkih ob zaključevanju projektov ter o 

nadgradnji projektov v akcijah 1.3 in 5.1. 

Spremljevalno srečanje se je končalo s 
kratko anketo o spletni strani. Prve analize 
so pokazale velike razlike v pogostosti 
uporabe spletne strani ter stopnjo 
zadovoljstva z uporabnostjo, dostopnostjo 
in preglednostjo predstavljenih informacij. 
Mnenja uporabnikov bodo Nacionalni 
agenciji pomagala pri prenovi spletne strani.

YOUTHPASS zdaj tudi v slovenskem jeziku
YOUTHPASS je instrument programa MLADI V AKCIJI za načrtovanje, spremljanje, 
vrednotenje in priznavanje dosežkov v procesu neformalnega učenja za vse sodelujoče pri 
projektih, vključenih v program. Udeleženci pri projektih aktivno sooblikujejo proces svojega 
neformalnega učenja, pri tem pa jih spremljajo mladinski delavci, koordinatorji projekta oziroma 
mentorji v EVS projektih.
Udeleženci aktivnosti v programu MLADI V AKCIJI so upravičeni do pridobitve potrdila 
YOUTHPASS, ki priznava izkušnje neformalnega učenja, ki so jih pridobili s sodelovanjem pri 
projektih. Potrdilo je mogoče pripraviti na spletni strani Youthpass: http://www.youthpass.eu/. 
Ob prvem obisku strani boste odprli svoj uporabniški račun 
Od 16. 2. 2009 je potrdilo Youthpass za sprejete projekte mladinskih izmenjav (A 1.1) 
in evropske prostovoljne službe EVS (A 2) na voljo tudi v slovenskem jeziku. Izdelate ga 
lahko tako, da v rubriki Uredi podatke o projektu kliknete povezavo »Select and add further 
languages« in v spustnem meniju izberete slovenski jezik. 
YOUTHPASS je trenutno na voljo za projekte mladinskih izmenjav (A 1.1), projekte evropske 
prostovoljne službe (A 2), projekte usposabljanja in mreženja akterjev na področju mladinskega 
dela in organizacij (A 4.3) ter v določenih podpornih aktivnostih, ki jih organizirajo nacionalne 
agencije programa MLADI V AKCIJI. V pripravi je YOUTHPASS za projekte mladinskih pobud (A 
1.2) in sodelovanja s sosednjimi partnerskimi državami EU (A 3.1).
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Odmevi

The power of non-formal education, 
24.–29. marca 2009, Porto, Portugalska 
Portugalska nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI je organizirala usposabljanje 
z namenom povečanja vpliva neformalnega učenja/izobraževanja ter načel in metod, ki 
pooblaščajo mlade kot akterje družbe. Usposabljanje je bilo namenjeno mladinskim de-
lavcem, mladinskim vodjem, trenerjem ter odločevalcem v mladinski politiki. Udeležilo se 
ga je 35 udeležencev iz 20 evropskih držav, med katerimi je bila tudi Slovenija.
Lucija Čevnik, Javni zavod Vetrnica:
»Seminar je bil namenjen neformalnemu izobraževanju, in sicer njegovi opredelitvi, pre-
poznavanju njegovih razsežnosti ter pomena. Skozi različne neformalne metode dela 
smo prehajali med lastnim doživljanjem, reflektiranjem, transformacijo, izmenjevanjem ter 
nadgrajevanjem svojih izkušenj, znanj, pristopov in razumevanja neformalnega izobraže-
vanja.«
Ada Stele, Zveza tabornikov Slovenije:
»Mednarodna izobraževanja so super: neprecenljivo je spoznati mlade iz različnih evropskih držav, si izmenjati mnenja, ideje in izkušnje. 
Naučili smo se veliko novega, in to na sproščen, zabaven način, in videli tudi prelepo mesto Porto. Zelo priporočam!«
Moira Kobše, Mladinski kulturni center Maribor:
»Aktivnost The power of non-formal education je omogočila mladim, ki so pri njej sodelovali, da se pobližje seznanijo s pojmom nefor-
malnega učenja in njegove umestitve ter pomena na ravni posameznih držav in EU. Skozi proces demokratičnega odločanja vseh ude-
ležencev o poteku vsakodnevnih aktivnosti je bil zagotovljen največji možni učinek aktivnosti – pridobiti novo znanje, izmenjati izkušnje 
in oblikovati ideje za prihodnje delo.«

Streetwise, 11.–16. marca 2009, 
Ysselsteyn, Nizozemska
To je oblika usposabljanja, ki ga že vrsto let organizira nizozemska naci-
onalna agencija programa MLADI V AKCIJI za mladinske delavce, ki se 
ukvarjajo z mladimi z manj priložnostmi. Usposabljanja se je udeležilo 27 
mladih iz različnih evropskih držav, tudi iz Slovenije.
Tomi Martinjak, Mladinski dom Jarše:
»Podporna aktivnost Streetwise je potekala v obliki delavnic z aktivno ude-
ležbo vseh udeležencev, 
na katerih smo spoznali in 
pridobili znanja za uspešno 
povezovanje in vodenje mla-
dih z manj priložnostmi pri 
svojem delu. Spoznali smo 
tudi veliko novih potencialnih 
partnerjev za izvedbo mla-
dinskih izmenjav in navezali 
stike z njimi ter spoznali funk-
cioniranje, namen in zahteve 
programa MLADI V AKCIJI. 
Če se še niste udeležili tovr-
stne aktivnosti, vam jo toplo priporočam, saj boste pretegnili svoje možga-
ne in razširili pogled na problematiko dela z mladimi z manj priložnostmi, 
prav tako pa spoznali, kako enaki smo na tem področju z ostalimi državami 
v Evropi. Edino tveganje, ki ga morate sprejeti, so drugačne prehranjeval-
ne navade in včasih neprimeren kraj izvedbe aktivnosti.« 
Špela Dolamič, Zavod Salesianum, OE Skala:
»Zame je bila to prva mednarodna aktivnost in vsekakor upam, da ne bo za-
dnja. Preko delavnic, na katerih smo pogosto sodelovali v paru ali skupini, 
smo se med seboj zbližali različni mladinski delavci iz Evrope. Tako smo si 
lahko delili izkušnje, poglede in načine dela z mladimi z manj priložnostmi. 
Ugotovili smo, da se večinoma vsi srečujemo s podobnimi problemi, in se 
navdušeno pogovarjali o možnostih nadaljnjega sodelovanja.« 

Usposabljanje Finding Demo, 
15.–21. aprila 2009, Malta
Malteška nacionalna agencija je v sodelovanju s 
finsko in špansko nacionalno agencijo organizirala 
usposabljanje na temo demokracije, aktivne partici-
pacije in odkrivanja potenciala akcije 1.3. – projekti 
mladih za demokracijo. Na usposabljanju so bili pred-
stavljeni projekti mladih za demokracijo kot možnost 
za aktivno delovanje skupnosti in njene mladine. 
Andraž Mavrič,Mladinski svet Ajdovščina: 
»Večji del usposabljanja je potekal v manjših skupi-
nah, v katerih smo razpravljali o različnih vprašanjih in 
iskali odgovore nanje. S pomočjo trenerjev in drugih 
udeležencev sem spoznal načine vključevanja demo-
kracije v mladinske programe ter to, kakšen pomen 
ima participacija mladih.«

Utrinki z mednarodnih usposabljanj
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