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“Ni me strah
za našo

prihodnost, 
če leži v rokah

takšne generacije
naslednikov

odločevalcev.”

dr. Klemen Grošelj



UVOD
Ideja za projekt Vsi smo EU je na Mreži MaMa nastala nekje
v septembru 2018, ko smo se na eni izmed neformalnih
možganskih neviht pogovarjali o prihajajočem letu 2019. Ker
smo po večini aktivni državljani, je razprava seveda nanesla
na prihajajoče volitve poslank in poslancev v Evropski
parlament. In ker je Mreža MaMa že dolga leta vpletena v
ozaveščanje in spodbujanje mladih za sodelovanje v procesih
strukturiranega dialoga (v nadaljevanju: mladinskega dialoga)
smo želeli naše znanje in izkušnje prenesti na lokalno raven.
V lokalna okolja, v mladinske centre, do mladih. Na Mreži
MaMa želimo s svojimi projekti in kapacitetami, ki jih imamo,
mladim in lokalnim okoljem približati Evropsko unijo in
evropske odločevalce in s projektom Vsi smo EU smo to tudi
storili. Ko se zazremo nazaj, v čas pred evropskimi volitvami,
ko je projekt nastajal in bil sprejet v program Erasmus+ Mladi
v akciji, menimo, da je bilo vloženega veliko časa in naporov
v izvedbo samih aktivnosti, vendar je bilo vredno, ker smo
dosegli lepo število mladih, ki je tekom projekta imela
možnost razpravljati z evropskimi in nacionalnimi odločevalci.
Prav tako je v projektu sodelovalo zavidljivo število različnih
(nacionalnih in lokalnih) organizacij, ki so prispevale h končni
uspešni realizaciji projekta. Upamo in verjamemo, da s
tovrstnimi aktivnostmi uspešno senzibiliziramo vse vpletene
deležnike, zato se bomo še naprej trudili izobraževati ter
ozaveščati slovensko javnost o pomenu politike in procesov,
ki potekajo na politični ravni.
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Mladinski dialog je namenjen načrtovanju, posvetovanju in
spremljanju prednostnih nalog evropskega sodelovanja na
področju mladih. Mladinski dialog je nadgradnja procesa
strukturiranega dialoga, ki je bil prenovljen z novo EU
strategijo za mlade 2019-2027.
 
Mladinski svet Slovenije kot koordinacijsko telo na
nacionalnem nivoju bo tudi v letu 2019 in 2020 izvajal
aktivnosti na področju mladinskega dialoga z namenom
večjega vključevanja mladih v družbo in spodbujanjem
aktivnega državljanstva. Na Mreži MaMa z vodenjem
mladinskega dialoga kontinuirano spodbujamo organizacije iz
mladinskega sektorja v najširšem pomenu besede (mladinske
centre, MSLS, mladinske organizacije in druge sorodne
organizacije iz mladinskega sektorja da metodo mladinskega
dialoga začnejo uporabljati kot redno prakso pri svojem
delovanju, po drugi strani pa želimo okrepiti politično
dimenzijo procesa in v sodelovanju z odločevalci poskrbeti za
čim večje zasledovanje 11 mladinskih ciljev.

O MLADINSKEM
DIALOGU
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V prvi polovici leta smo
želeli  skozi regijske dogodke v
lokalnih okoljih mladim
predstaviti prednosti Evropske
unije in njenih mehanizmov za
spodbujanje izobraževanja,
zaposlovanja in ostalih
prioritet, ki so v preteklih petih
letih zaznamovali ustroj EU. V
drugi polovici leta pa smo
mlade na podlagi prejšnjega
mandata in izvedenih volitev,
spoznavali z novoizvoljenimi
predstavnicami in predstavniki
v Evropskem parlamentu ter
jih spodbudili,
da  predlagajo ukrepe, ki bodo
aktualnem mandatu lahko
izvedljivi in bi pomagali mladim
pri njihovem življenju in
osamosvajanju.
 
V okviru projekta smo po
volitvah v Evropski parlament
izvedli tudi posvetovanja z
novoizvoljenimi poslanci v
obliki delavnic, z namenom
skupnega oblikovanja
priporočil in morebitnih politik,
ki se dotikajo mladih na
nacionalni in EU ravni.

Skozi projekt smo se
osredotočili tudi na glavne
teme prihajajočega cikla
strukturiranega dialoga pri
programih predsedovanj
Romunije, Finske in Hrvaške.
 
Projekt je obsegal
sodelovanje ključnih
deležnikov v mladinskem
sektorju in širše na področju
mladinskega dialoga. 
Sestavljen je bil iz več faz:

Za Evropsko unijo je leto 2019 posebno leto, ker so se
v maju, po petih letih ponovno odvijale volitve
poslancev v Evropski parlament. Na Mreži MaMa smo
se v ta namen odločili, da bomo svoja znanja in
izkušnje s področja dialoga mladih v projektu Vsi smo
EU nadgradili in jih uporabili za to, da pritegnemo čim
več mladih, da se volitev tudi udeležijo.

O PROJEKTU
VSI SMO EU

Delovna skupine za
spremljanje projekta
 
 
Uvodna predstavitev projekta
 
 
5 regijskih posvetov
 
 
Nacionalna konferenca s
kandidatkami in kandidati za
poslance v Evropskem
parlamentu
 
 
Dvodnevna zaključna
nacionalna konferenca
 
 
Evalvacijsko srečanje

1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
 
5.
 
6.
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Uvodno predstavitev projekta smo si zastavili na
način, da smo organizirali razpravo med mladimi z
znanim slovenskim blogerjem in poznavalcem
socialnih omrežij Ronijem Kordišem. Ravno tako smo
na uvodnem dogodku udeleženkam in udeležencem
 predstavili sam projekt Vsi smo EU in njegov potek,
nato pa so imeli udeleženke in udeleženci z našim
gostom razpravo o vplivu družbenih medijev na
udeležbo na evropskih volitvah. Oblikovali smo
skupine, ki so pripravile uvodne predloge za
odločevalce in boljšo udeležbo na volitvah v Evropski
parlament.

O UVODNEM
DOGODKU
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Prvi regijski dogodek v okviru
projekta Vsi smo EU je potekal
v petek 15. marca 2019 v
Galeriji Simulaker v
organizaciji Mreže MaMa in
njene članice Lokalpatriot –
Mladinski klub DNŠ. 
K sodelovanju smo povabili
tudi IPM - Inštitut za politični
menedžment s kampanjo
#tokratgremvolit. 
 
K sodelovanju smo povabili
vse evropske poslance iz RS,
kjer je približno petdeset
mladih prevzelo vlogo aktivnih
državljanov in vzpostavilo
dialog s poslanci v Evropskem
parlamentu. Sodelovala sta
dva evropska poslanca – ga.
Romana Tomc in g. Lojze
Peterle. Dogodek
smo organizirali v sodelovanju
z Inštitutom za politični
menedžment (IPM), ki v sklopu
projekta »Mobilizacija mladih:
EU skrbi zate«,
mlade ozavešča o pomenu
aktivnega državljanstva in
participaciji na volitvah v
Evropski parlament. 

"NOVO MESTO"

O REGIJSKIH
SREČANJIH

"MARIBOR"

Izpostavil je pomen programa
Erasmus+ in mladinskih
izmenjav za večjo mobilnost in
povezovanje mladih.

Žarišča srečanja dijakov,
mladinskih delavcev in dveh
prisotnih evropskih poslancev,
gospoda Lojzeta Peterleta
 in Milana Zvera, so bila
naslednja: aktivna udeležba
mladih v političnem oziroma
družbenem dogajanju,
zaposlovanje mladih in
posledice digitalizacije
sodobne družbe. Kako dvigniti
udeleženost mladih pri
družbeno političnem
udejstvovanju? Kako
opolnomočiti mlade, da bodo
zavestno in dejavno pristopili k
volitvam, ki so privilegij
demokratične družbe? sta bili
samo eni izmed vprašanj, ki so
pomembno obarvala
tokratno srečanje.

V pozdravnem nagovoru
je novomeški
župan, Gregor Macedoni,
mladim predal sporočilo o
pomembnosti EU in
programov za mlade v
lokalnih skupnostih po
celotni Sloveniji.

Aprila se je v
Mladinskem kulturnem
centru Maribor odvil
drugi regijski dogodek
projekta Vsi smo EU
katerega glavni namen
in sporočilo je bilo, naj
gremo »tokrat volit«, saj
gre za našo prihodnost.
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Primerjave kažejo, da
slovenski mladi manj zaupajo
v moč glasu, ki jo imajo.
Opažam, da v
drugih evropskih državah
mladi politiko jemljejo bolj
resno in bolj verjamejo,
da njihov glas šteje. Tudi če
ne greš na volitve, odločaš –
prepustiš svoj glas
drugemu, zato upam, da bo
letos udeležba večja.
Udeležba v Sloveniji upada,
zdi se, da smo v fazi zatona
demokracije. 
Ni demokracije brez aktivnih
državljanov.«

»Nisem imel
občutka
manjvrednosti in
neupoštevanja v
EU. Če imaš
dobro idejo, si
podprt. Vsak od
nas ima priložnost
izraziti svojo idejo.
Primer je svetovni
dan čebel, ki je bil
na našo pobudo
vzpostavljen«, je o
tem povedal
Peterle.

Septembra 2019 smo
v Centru mladih
Koper izvedli regijski
dogodek projekta Vsi smo
EU – Dialog mladih z
odločevalci. Na dogodku sta
se nam pridružila poslanca v
Evropskem parlamentu, ga.
 Tanja Fajon in dr. Klemen
Grošelj. Sproščeno in odprto
sta stopila pred nadobudne
mlade udeležence.

Evropski
poslanec Milan Zver je
na srečanju
dejal: »Problem v
Sloveniji je prenizka
udeležba na volitvah.

"KOPER"

Zaradi velikega zanimanja
mladih se je dogodek
sprevrgel v konstruktivno
debato med poslancema in
mladimi. V prvem delu
dogodka, vprašanj in odpiranja
aktualnih
razmer, ni zmanjkalo.
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“Ni me strah za našo
prihodnost, če leži v rokah
takšne generacije
naslednikov
odločevalcev.” je  ob
koncu pripomnil dr.
Klemen Grošelj.

Oktobra je v naši članici –
 Zavodu O – Pri Rdeči
Ostrigi potekal regijski
dogodek Vsi smo EU ki je bil 
prav tako namenjen mladim,
da lahko z novimi evropskimi
poslankami in poslanci
razpravljajo o aktualnih temah,
ki se dotikajo EU. Na dogodku
sta se nam pridružili evropski
poslanki ga. Irena
Joveva (Renew) in ga. Tanja
Fajon (S&D) ter evropska
poslanca g. Franc
Bogovič (EPP) in dr. Klemen
Grošelj (Renew). Prisostvovalo
je okoli 30 udeleženk in
udeležencev, ki so v prvem
(plenarnem) delu imeli
možnost skupaj razpravljati o
aktualnostih in pestrem
dogajanju na evropskem
parketu.
 
Mlade udeležence je zanimalo
kaj se dogaja na področju
Katalonije, vstopa Hrvaške v
Schengensko območje, kako
poteka sestavljanje nove
Evropske komisije ter kakšen
je delovnik evropskega
poslanca. Po skupni razpravi
so se mladi razporedili v tri
skupine, kjer so skupaj z
poslankama in poslancema
razpravljali o aktivni
participaciji,
 
 

Mladi so postavljali konkretna
vprašanja kot so “O čem se
največ pogovarjajo v
parlamentu?”, “Kaj se bo
zgodilo, če Anglija privoli v
Brexit brez dogovora?”,
“Kakšne pogoje mora Hrvaška
izpolniti za vstop v
schengensko območje?”,
 “Kakšni so načrti ukrepov za
izboljšane podnebne
krize?” ter mnoga druga.
Poslanca sta razumljivo in
nazorno skušala odgovoriti na
vsa vprašanja vedoželjne
mladine in jim približati
dogajanje in način reševanja
evropske problematike v
Evropskem parlamentu. V
Centru mladih Koper, ob
razpravi in odpiranju perečih
tem, ni manjkalo niti smeha in
pozitivne energije, saj je dialog
mladih z odločevalci ne
nazadnje prerastel v prijetno
poučno druženje.

"ŠKOFJA LOKA"

"RAVNE NA
KOROŠKEM"
Novembra 2019
je v naši članici KMKC
Kompleks v Ravnah na
Koroškem potekal naš zadnji
regijski dogodek “Vsi smo EU“,
tokrat namenjen koroški
mladini, ki želi razpravljati
neposredno z evropskimi
poslanci o aktualnih temah, ki
zadevajo Evropsko unijo.
Dogodka se je udeležilo
lepo število nadobudnih in
vedoželjnih mladih, ki so
postavljali najrazličnejša
vprašanja v zvezi s politiko
Evropske unije. Poslanec v
Evropskem parlamentu, dr.
Milan Brglez, je v sproščenem
vzdušju mladim odgovarjal in
skušal na preprost način
približati dogajanje v
Evropskem parlamentu in
aktualne teme, ki jih trenutno
obravnavajo. V dialogu med
udeleženci in gostom so se
odprle trenutne evropske
pereče teme, kot so Brexit,
Katalonsko vprašanje, različni
standardi in minimalne plače
državljanov članic Evropske
unije, migracije itd.  Mlade je
zanimalo predvsem  mnenje
dr. Brgleza in njegovi predlogi
na morebitne rešitve evropske
problematike.
 

digitalizaciji in zaposlovanju ter
iskali skupne ukrepe in rešitve
na EU ravni, ki bi lahko
pozitivno vplivale na kvaliteto
bivanja mladih v Evropski uniji.
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ŠKOFJA LOKA, 2019

"VSI SMO EU"
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Vsi smo EU veliko soočenje
kandidatk in kandidatov za
poslanke in poslance evropskega
parlamenta iz RS je potekalo v
Celjskem mladinskem centru. 
Skupaj s partnerji smo na
soočenju gostili kandidatke in
kandidate iz 9ih političnih strank
oz. list, ki so kandidirale na
volitvah v Evropski parlament.

O
SOOČENJU S
KANDIDAKAMI
IN KANDIDATI
ZA POSLANKE
IN POSLANCE
V EP

Ob bližajočih se evropskih
volitvah smo se 6. maja 2019
zbrali v Celjskem mladinskem
centru, kjer so imeli mladi
priložnost spoznati kandidate
in kandidatke na volitvah v
Evropski parlament. Soočenja
se je udeležilo veliko mladih,
česar so se politični
predstavniki veselili. Anja
Fortuna, predsednica
 Mladinskega sveta Slovenije,
je obiskovalce nagovorila,
da “je pomembno, da se
zanimajo za politiko, da so
dejavni in, da stvari ne
prepuščajo naključju.”

“Erasmus+ je super, ni pa
vse,” pravi Urša Zgojznik 
(Povežimo.se), ki meni, da bi
morali pospešiti tudi izmenjavo
učiteljev.
“Izobraževanje ne sme
biti polje, podrejeno kapitalu in
prepuščeno trgu,” je še
poudarila.

Tudi Alja Domjan (SDS)
je izpostavila enako dejstvo,
da so tisti, ki gredo v tujino,
veliko bolj zaposljivi, a dodala,
da bi morala biti prioriteta
držav članic EU ustvariti
okolje, v katerega se bodo
mladi po nabiranju izkušenj v
tujini radi vrnili. Kot eno od
pomembnih tem v prihodnjem
mandatu je izpostavila
vprašanje, kje bo na primer
slovenski državljan, ki bo delal
v Nemčiji in ostal brez
zaposlitve, uveljavljal socialne
pravice.

“Podpiram politično
vzgojo. Veliko mladih si
želi sodelovati ali pa že
sodelujemo. Povejte nam,
kaj vse imamo za izbrati,
med čim izbiramo, da ne
bomo tavali v temi”, je o
volitvah povedala ena od
poslušalk in volivcev v
zbrani množici.
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Prvi dan konference je bil
namenjen nacionalni ravni in
dogajanju na slovenskem
političnem parketu. Otvorila ga
je  direktorica Mreže MaMa, 
Maja Hostnik, ki je uvodoma
nagovorila mlade udeležence
in jih spodbudila k
proaktivnosti: 
»Mreža MaMa vodi proces
mladinskega dialoga, ker je
zelo pomembno, da mladi
spremljate družbo in podate
svoje mnenje o aktualnem
družbenem dogajanju
odločevalcem. Cilj
mladinskega dialoga je
namreč, da skozi dialog z
odločevalci obravnava teme in
aktualne izzive mladih v
družbi, zato sodelujte in
izrazite svoje mnenje.«

V nadaljevanju smo se skupaj s
sekretarko Urada Vlade RS za
komuniciranje, mag. Natašo
Bušljeto, sprehodili skozi delo
Urada in program predsedovanja
Slovenije Svetu Evropske unije
2021.

Dialog z ministrom za Izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernejem Pikalom

Na dvodnevni konferenci v Ljubljani smo zaokrožili niz dogodkov v letu
2019 in dati smiseln zaključek projekta  Vsi smo EU. Prvi dan smo
posvetili pretežno nacionalnim temam s pogledom na EU. 
Drugi dan pa evropskim temam.

O ZAKLJUČNI NACIONALNI KONFERENCI

Pri mladih pogosto zaznamo 
mnenje, da se jih 
predsedovanje Svetu Evropske 
unije ne tiče, pa vendar smo 
skozi pogovor z go. Bušljeto, ki 
ga je vodila Anja Fortuna, 
predsednica Mladinskega sveta 
Slovenije, ugotovili, da 
predsedovanje tudi za mlade 
odpira številne nove priložnosti.

Tudi digitalizacija je ena izmed tem, ki
vztrajno nagovarja mlade udeležence
naših dogodkov. S tem namenom smo
na tokratni konferenci gostili eksperta na
tem področju, družbeno-kritičnega
blogerja Ronija Kordiša, ki na socialnih
omrežjih dosega preko dva in pol
milijona ogledov.  

Sklepno dejanje prvega dne konference
je predstavljal dialog z ministrom za
izobraževanje, znanost in šport, dr.
Jernejem Pikalom. Najprej smo
razpravljali o aktivnem državljanstvu
mladih. V okviru sklopa je dr. Pikalo
predstavil delovanje ministrstva na tem
področju in proces uvedbe predmeta
aktivnega državljanstva v srednje šole.
Mladi so predlagali, da bi bile v izvajanje
predmeta in vsebin vključene tudi
mladinske organizacije, ki doprinesejo k
80% izkušnjam mladih na področju
neformalnega izobraževanja. Minister je
pozdravil predlog in dodal, da predmet
vidi kot zelo interdisciplinaren ter
tako potrdil pomen povezovanja med
formalnim in neformalnim
izobraževanjem. Mladi so z ministrom
razpravljali tudi o zaposlovanju
ter podjetništvu in digitalizaciji.
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Kot uvod v drugi dan
konference, je Nataša
Žebovec z nacionalne
agencije Movit, predstavila
delovanje in aktivnosti
programov Erasmus+ Mladi v
akciji in Evropske
solidarnostne enote,
programov, ki so vedno bolj
obiskani in skozi svoje
aktivnosti vzpodbujajo aktivno
participacijo mladih.

V nadaljevanju je bilo mladim
predstavljeno delovanje Hiše
evropske unije in vloga EU v
vsakdanjem življenju mladih. 
Manja Toplak, vodja Pisarne
Evropskega parlamenta za stike
v Sloveniji je predstavila delo
pisarne, Ulla Hudina, namestnica
vodje Predstavništva Evropske
komisije v Sloveniji pa je skozi
kratko predstavitev orisala
delovanje in pristojnosti
Evropske komisije.

Razprava mladih s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta.

Drugi dan konference pa je potekal v Hiši Evropske unije, kamor so bili
na pogovor z mladimi povabljeni slovenske poslanke in poslanci v
Evropskem parlamentu.

Pogovor mladih s slovenskimi
poslanci in poslanko
Evropskega parlamenta, kjer so
imeli mladi ponovno
priložnost za deljenje svojim
misli, idej in vprašanj. 

Mlade je zanimal potek
nove finančne perspektive,
kje je borba za večji kos
pogače za mlade in
kakšna bo bodoča
finančna shema programa
Erasmus+. Dotaknili so se
tudi vprašanja glede
pobude za ponovno
vzpostavitev obveznega
služenja vojaškega roka.
Pogovarjali so se lahko
z Ireno Jovevo, dr.
Milanom Zverom, dr.
Klemnom Grošljem in z dr.
Milanom Brglezom.

O ZAKLJUČNI NACIONALNI KONFERENCI
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ZAKLJUČNA KONFERENCA VSI SMO EU
LJUBLJANA , 2020
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Povzetek pobud in predlogi mladih za odločevalce so dodani kot priloga zaključni
publikaciji, ki jih lahko najdete tudi na naši spletni strani.

3. IZOBRAŽEVANJE, ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO

AKTIVNA PARTICIPACIJA MLADIH IN AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO

1.

2. MLADINSKI SEKTOR

4. DIGITALIZACIJA

O PREDLOGIH 

ZA ODLOČEVALCE
Skozi celotni projekt se je izkazalo, da poslanci mlade jemljejo resno, njihove predloge
bodo kolikor se da in je v njihovi moči upoštevali. Gre za predloge s strani mladih
glede aktivne participacije, zaposlovanja in podjetništva mladih ter digitalizacije.
Sodelujoči na zaključni konferenci so enotnega mnenja, da je dialog z mladimi ključen
in zelo potreben tudi v bodoče.

Mladi so na regijskih srečanjih skupaj s poslankami in
poslanci v Evropskem parlamentu predlagali predloge za
oblikovanje ukrepov, ki se nanašajo tako na evropsko kot
tudi nacionalno raven na naslednje tematike o katerih
smo razpravljali na regijskih dogodkih in sicer:

*Pripravljeni predlogi ne odražajo stališč organizatorja dogodkov niti njegovega , ampak so
predlogi mladih udeleženk in udeležencev, ki so bili vključeni v 7 regijskih dogodkov v procesu
mladinskega dialoga v letu 2019.
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O ZAHVALAH
IN ZAKLJUČKIH

Projekt Vsi smo EU je za časa izvajanja povezal
mnogo organizacij, posameznikov in
zainteresirane javnosti ter s svojimi aktivnostmi
dosegel svoj namen. Zagotovo bodo partnerstva
med organizacijami in posamezniki na račun
projekta izkazovala učinke tudi v prihodnosti.
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V ta namen
se najlepše
zahvaljujem
o vsem
sodelujočim:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Evropskim poslankam in poslancem 
Sodelujočim županom
Pisarni Evropskega parlamenta za stike
Predstavništvu Evropske komisije
Mladinskemu svetu Slovenije
IPM – Inštitutu za politični menedžment
Dijaški organizaciji Slovenije
Študentski organizaciji Slovenije
Uradu za komuniciranje
Uradu za mladino 
Ministru za izobraževanje, znanost in šport
Zavodu MOVIT, nacionalni agenciji programov EU
Ekipi Mreže MaMa
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