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Razvoj mladinske politike

● Pogodba o delovanju Evropske unije (PES): 6. člen

● področje mladine - EU v državah članicah spodbuja ukrepe

● pogodba o EU - Maastrichtska: tudi sama ima pristojnost, načelo 

subsidiarnosti

● nacionalna, regionalna, lokalna raven

● ključno je sodelovanje med institucijami in članicami 



Pravna podlaga

● specializirana strategija temelji na:

○ beli knjigi Evropske komisije “Nova spodbuda za evropsko mladino” (2001),

○ Evropski mladinski pakt (2005),

○ Resolucija o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine 2010-

2018 (2009).



Določila prenovljenih dogovorov

● več priložnosti in enake možnosti za vse mlade

● izobraževanje, trg dela, aktivno državljanstvo, socialna vključenost in 

solidarnost

● cilji EU: nov dialog z mladimi - možnost doprinosa k odločitvam o politiki 

(primanjkuje obojestranske želje po dialogu?)



Evropski cilji mladih

1. Povezati EU z mladimi

2. Enakost vseh spolov

3. Vključujoče družbe

4. Informacije in konstruktivni dialog

5. Mentalno zdravje in dobro počutje

6. Korak naprej za podeželsko mladino

7. Kakovostna zaposlitev za vse

8. Kakovostno učenje

9. Prostor in participacija za vse

10. Trajnostna zelena evropa

11. Mladinske organizacije in evropski programi



2022 - evropsko leto mladih

● spodbuda za mlade

● dati poudarek stiskam zaradi pandemije (zaprtje šol, izoliranost, prepoved 

druženja, opustitev hobijev) - duševno zdravje

● čast

● aktivnejša vključitev mladih v Konferenco o prihodnosti Evrope



Evropski mladinski parlament Slovenije (2013)

● neprofitno in neodvisno društvo 

● ponuja debato ter razmišljanje

● prostovoljci

● poslanstvo: medkulturno razumevanje, podpora političnemu 

udejstvovanju → pozitivne spremembe

● cenjene sposobnosti: skupinsko delo, angleščina, nastopanje, vodenje

● EMP: 40 držav, 30000 udeležencev



Mladi na voliščih

● nezainteresiranost

● fenomen - referendum o spremembi zakona za pitno vodo

● predikcija za volitve: bolje

● stanje države; šibkosti, ki jih je izpostavila pandemija



Mladinska gibanja

= posledica pobud mladih (15-29) oziroma organizacij, ki jih vodijo mladi in 

mladino nagovarjajo

● Evropski mladinski forum: veriga nacionalnih mladinskih svetov

● Svetovna skavtska organizacija

● Evropska solidarnostna mreža: pomoč
● Petki za prihodnost → Globalna podnebna stavka (odziv!!!)

● Evrošola



Razprava s sošolci?

Ali bi se starostna meja za udeležbo na volitvah

morala znižati na 16 let?
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