
OBLIKUJ. PREMIKAJ. SODELUJ.
O aktivnem evropskem državljanstvu mladih

Jaz, aktivna državljanka? 
Jaz, aktivni državljan?

1. V otroštvu sem sodeloval/a v pevskem zboru, ki ni 
bil organiziran na šoli.

2. Sem član/ica planinskega društva, gasilcev ali 
civilne zaščite.

3. Sem prostovoljec/ka pri Rdečem križu in/ali 
Karitasu.

4. Sem član/ica tabornikov ali skavtov. 
5. Doniral/a sem denar za Unicef in/ali Amnesty 

International.
6. Podpisal/a sem peticijo (na spletu ali na stojnici ali 

na cesti).
7. Starše sem spremljal/a na volitve.
8. Sam/a sem se udeležil/a volitev.
9. Aktivna/aktiven sem v kakšnem društvu (npr. 

društvu za zaščito živali, kulturnoumetniškem 
društvu).

10. Na Facebooku ali Instagramu sem že objavil/a 
kak poziv ali pa kampanjo, s katero sem želel/a 
opozoriti vrstnike in prijatelje na temo, ki se meni 
zdi pomembna. 

11. Druge sem poskušal/a spodbuditi, da gremo 
skupaj na kakšen protest ali pa skupaj poskušamo 
spremeniti katero izmed pomembnih zadev v naši 
okolici.

12. (Občasno) berem časopis in spremljam poročila in 
dogajanje v Sloveniji in po svetu.

13. Opravljal/a sem vlogo zastopnice drugih, recimo 
predsednik/predsednica razreda; imel/a sem katero 
izmed funkcij v organizaciji, v kateri sem aktiven/
aktivna.

14. Poskušal/a sem spremeniti pravila, ki so se mi zdela 
nepravična.

15. V družini sem se postavil/a po robu sorodnikom, 
ko sem jih slišala govoriti negativne stvari o drugih 
ljudeh (recimo o Romih, beguncih, muslimanih, 
gejih...), na način s katerim se ne strinjam.

16. Javno sem izrazil/a nestrinjanje s političnimi 
odločitvami (npr. na pustni povorki sem bil/a del 
maske, ki se je norčevala iz politikov; javno sem 
napisala kritični članek, na ulici sem napisal/a 

kritični grafit ...).

Kaj je aktivno evropsko državljanstvo?



Mladi o sebi kot 
aktivnih 
evropskih 
državljankah/
državljanih 

Moji koraki k aktivnemu državljanstvu

Kaj lahko jaz z aktivnim 
(evropskim) državljanstvom 
prispevam k skupnosti?

Kaj lahko aktivno 
(evropsko) državljanstvo 
prinaša meni osebno? 

Kako lahko v naslednjih 
3 mesecih postanem bolj 
aktivna/ aktiven (evropska) 
državljanka/državljan?

Kakšne so moje možnosti za aktivacijo v moji lokalni 
skupnosti in širše? 
Kaj že počnem in kaj bi lahko še? 


