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LOKALNE MLADINSKE POLITIKE 
Javne ustanove in organizacije civilne družbe morajo za inovacije v 

odnosu z mladimi najprej inovirati same sebe. 
 

Zadevno vprašanje 

 
Med enim od intervjujev v okviru našega 

projekta je 15-letno dekle občinskemu 

uradniku za mladinsko politiko dejalo: 

"Poslušajte, v šoli se o teh vprašanjih ne 

pogovarjamo!". 

Na splošno so upravičenci pokazali 

veliko pozornost in razočaranje nad 

nezadostno podporo, ki so jo nudile 

(vse) institucije v procesih vključevanja 

mladih v evropske strategije. 

Da bi se mladi zavedali povezave med 

mladimi in aktivnim državljanstvom, so 

smernice evropskih institucij enotne, saj 

navajajo, da morajo imeti ljudje znanja, 

ki jim bodo omogočila, da razvijejo in 

sprejmejo vedenje in dejanja, ki so v 

skladu z načelom aktivnega evropskega 

državljanstva. Za pridobitev teh 

raznolikih kompetenc je potrebna 

izobraževalna pot, ki je vsebinsko in 

metodološko usmerjena, in prav tu se 

lahko v okviru izobraževanja pojavi 

funkcionalna povezava med neformalnim 

in priložnostnim izobraževanjem ter 

izobraževanjem, pridobljenim z 

izobraževanjem in usposabljanjem. 

Pozornost, ki jo javne politike namenjajo 

spretnostim, ki bi jih morali imeti (ne 

samo) mladi, da bi lahko izkoristili 

priložnosti, ki jih ponujajo digitalne 

tehnologije, ki zdaj hitro prodirajo v 

vsakdanje življenje, sovpada z drugim 

ciljem, ki bi ga morale imeti javne 

izobraževalne politike, in sicer zagotoviti, 

da bodo mladi (ne samo) lahko pridobili 

spretnosti, potrebne za aktivno 

državljanstvo, tudi digitalno: enako velja 

za spretnosti ustvarjalnega razmišljanja in 

medkulturnega izobraževanja, ki so v 

središču projekta. 

 
Za reševanje tako zapletene in težke 

naloge ne morejo biti uspešni 

razdrobljeni, sporadični ali občasni 

posegi: potrebna je sistemska strategija, 

ki je v premnogih lokalnih okoljih še 

vedno primanjkuje. Uspeh evropske 

strategije za mlade je veliko bolj odvisen 

od prispevka regionalnih in lokalnih 

sistemov kot od pobud od zgoraj navzdol. 
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Pomen besede "sodelovanje" 

 
Projekt je temeljil na splošni hipotezi, da 

je "sodelovanje" vsekakor dejavnik, ki 

omogoča razvoj osebnih spretnosti v 

zasebni sferi in aktivnega državljanstva. 

V tem smislu 

1- namen "sodelovanja" je predvsem 

dostop do pravice biti državljan 2 - biti 

državljan pomeni biti del posvetovalnega 

procesa in ne biti zgolj upravičenec, 

plačnik ali celo "stranka". 

Da ne bi bili izključeni iz procesov 

odločanja in prepuščeni vlogi 

"občinstva", je nujen pogoj dostop do 

kakovostnih informacij ter orodja za 

njihovo analizo, vrednotenje in kritiko. 

 
"Participativna" javna uprava. 

Za spodbujanje vključevanja državljanov 

je potrebna in odločilna sposobnost 

institucij za dajanje pobud. Le nova vrsta 

uprave bi morala/mogla spodbujati in 

graditi na vključujočih odnosih z 

državljani in družbo ter delovati kot 

pospeševalec javnosti, tj. podpirati in 

razvijati idejo javnosti, iskanje smisla in 

državljansko odgovornost, 

in kolektivno oblikovanje pomenov, na 

katerih temeljijo kolektivno učenje, 

državljansko in javno življenje. 

 
Izkušnje, modeli, dobre prakse, ki 

vključujejo mlade kot dejanske 

načrtovalce, ocenjevalce, zagovornike, so 

redki, niso ustrezno ovrednoteni, cenjeni, 

podprti in razširjeni: niso bogastvo znanja 

in spretnosti, ki bi bilo na voljo 

oblikovalcem politik in zainteresiranim 

stranem na področju mladinske politike. 

To kaže na težave, s katerimi se je 

treba soočiti, če želimo državljanom, 

zlasti mladim, ponuditi prave priložnosti 

za resnično sodelovanje. 

 
Uspeh evropske strategije za mlade je v 

veliki meri odvisen od kakovosti prispevka 

lokalnih oblasti, ki mora biti močno 

usmerjen v korenito prenovo odnosov z 

državljani: ni dovolj zgolj pripraviti 

delavnic, prizorišč ali projektov 

participativnega izobraževanja, če so 

udeleženci nato sistematično izključeni iz 

dejanskega procesa odločanja. 
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Glavna ovira 

 
V razvojnih poteh socialnih politik v 

različnih državah je mogoče začrtati 

trend, in sicer vse bolj izrazito 

zanimanje za ukrepe ekonomskega 

državljanstva, ki so vse bolj usmerjeni 

v razvoj gospodarstva in trga dela, ne 

pa v izražanje družbene solidarnosti s 

posamezniki. 

 
Obeti za želene inovacije V tem

 kontekstu, prilagodljiv

 projekti, ki se decentralizirano 

izvajajo na ozemljih, lahko uspešni le, če 

lahko vključujejo socialne partnerje v 

tesnem sodelovanju z ustreznimi 

gospodarskimi in socialnimi akterji ter 

civilno družbo. 

Lokalna in teritorialna razsežnost je 

zato ključnega pomena za izvajanje 

ukrepov. Je ključ do uspeha, a tudi vir 

skrbi. 

 
Zlasti aktivne mladinske politike je treba 

izvajati previdno, da bi se izognili 

učinkom stigmatizacije. Potrebujejo vire 

in upravno kulturo, ki bodo omogočali 

prilagajanje, učenje ter stalno politično in 

organizacijsko prilagajanje. 

Če jih zanemarjamo, jih jemljemo za 

samoumevne, skrbimo le za njihovo 

začetno izvajanje brez stalnega 

spremljanja v daljšem časovnem obdobju, 

je to lahko zelo kontraproduktivno. 

Zato je za izvajanje potrebno: 

 
velika pozornost in stalno preverjanje 

meril za izbor in vključitev, da bi se 

izognili stigmatizirajočim učinkom 

storitev, namenjenih marginalnim 

skupinam, in okrnjujočim učinkom 

storitev, ki so namenjene dostopnosti, 

vendar dejansko izključujejo najbolj 

ranljive osebe (vključno s priseljenci); 

vključenost . mladih .  delavci, 

pedagogi, strokovnjaki za procese, 

učenje čim več veščin, da ne bi 

improvizirali in da bi kar najbolje 

izkoristili strokovno znanje, ki je na 

voljo v . področju,  

 certificiranje .   .  

 sposobnost načrtovanja 

komunikacije in povratnih informacij 

z vključenimi izvajalci, da bi se 

praktično znanje, pridobljeno na tem 

področju, vrnilo v prakso, in 

 situacijo,  in .  s spletno stranjo 

.  . socialnimi partnerji 

 (delodajalci in  sindikati), da bi 

dobili povratne informacije o 

kratkoročnih in srednjeročnih učinkih 
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Odprte delovne platforme za 

zbiranje idej in spodbujanje kritike 

združenj,        skupine,        in 

skupnosti.     v smeri .  

usmerjenosti k izvedljivosti     

navedbe,     brez zavračanja      

 .    subtilnosti, razlik,   

 več   kakovostnih  in 

kritičnih vidikov, ki so bili 

uporabljeni za mobilizacijo skupin 

civilne družbe in navadnih ljudi 

 združenj   za podporo,   

 prepoznati, krepitev, 

spodbujanje  in   .   možnosti 

neformalnega izobraževanja 

krepitev neformalnega in 

neformalnega izobraževanja, 

poklicnega usposabljanja in storitev 

svetovanja, hkrati pa ustvarjanje 

priložnosti za druženje, stike in 

skupno delo med vključenimi 

mladimi in  socialna povezave   ki 

.  presegajo instrumentalne 

odnose in vključujejo delitev 

skupnih potreb javne in dostopne 

ocene  programov    in     

 vključenih organov, ki ne 

merijo dejavnosti  izvedenih    .  

    (vrednotenje rezultatov)

    ampak .  srednjeročne 

rezultate zaposlovanja (vrednotenje 

rezultatov: delovno mesto, vrsta 

pogodbe, skladnost s pridobljenim 

znanjem in spretnostmi); in v 

smislu načrtovanja: 

 
. 

vrednotenje uspešnih in tudi 

neuspešnih izkušenj s sistemom 

spodbud, ki ne spodbuja 

nepreglednosti, temveč kaznuje 

odsotnost ocenjevanja ter nagrajuje 

revizije in prilagoditve. 

 
Prispevek strokovnih organizacij in 

združenj 

 
Inovacije, ki so bile v projektu 

opredeljene kot potrebne, je mogoče 

razviti le z največjim možnim 

vključevanjem spretnosti in znanja, ki jih 

organizacije civilne družbe lahko vnesejo 

v sisteme lokalnih politik. 

Evropska strategija za mlade priznava 

strateško vlogo mladinskega delavca, tj. 

osebe, ki vsakodnevno tesno sodeluje z 

dekleti in fanti, da bi povečala njihovo 

znanje in jih vključila v projekte, ki so 

koristni za lokalno območje. Ta lik se 

nenehno razvija, saj se mora znati 

odzivati na potrebe in zahteve hitro 

spreminjajočega se sveta mladih. Njene 

glavne značilnosti so torej: prožnost, 

prilagodljivost, multidisciplinarnost, 

večdimenzionalnost. 

Vse to zahteva nenehno usposabljanje in 

posodabljanje, ki ga je treba spodbujati, 

promovirati, podpirati ter zato tudi 

financirati in preverjati. 
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Zdi se, da je nujno potrebna korenita 

prenova kulturnega kapitala, povezanega 

s temo "sodelovanja", ki mora biti v 

skladu s korenitimi spremembami, ki so 

jih prinesle predvsem 

- kriza predstavniške demokracije 

- stalen razvoj oblik, metod in orodij 

komuniciranja ter posledično jezikov, 

reprezentacij ter medosebnih in 

družbenih odnosov. 

 
Na splošno morajo mladinske 

organizacije spremeniti svojo 

perspektivo: še pred nekaj desetletji so 

morale spremljati in podpirati mlade v 

procesu prilagajanja in vključevanja v 

sistem (sestavljen iz institucij, krajev, 

procesov, jezikov, kodeksov, akterjev 

...), za katerega je veljalo, da je jasen in 

določen. 

Včasih smo "demokracijo" imenovali 

sistem, v katerega se je bilo treba 

mladim pomagati vključiti. 

Zdaj pa gre za to, da nikogar ne 

izključimo iz procesov preoblikovanja 

tistega, kar imenujemo "demokracija", 

ki pa je v dolgi fazi sprememb in 

preoblikovanja, ki je še daleč od 

zaključka. Ni še jasno, kaj, kako, kdaj in 

na kakšen način naj bi mladi 

sodelovali: povedali so, da ne vidijo 

možnosti, da bi vedeli, ali bo zanje (ali 

za večino od njih) res dovolj prostora. 

Digitalno mladinsko delo 

 
Kot smo že poročali, je eno od 

najpomembnejših vprašanj projekta 

komunikacija v času družbenih medijev. 

Problem zadeva predvsem institucionalno 

komunikacijo. 

Da bi se spopadli z njo, je treba 

mobilizirati politične odločevalce in vse 

zainteresirane strani, začenši z 

mladinskimi organizacijami. 

Ne gre za pridobivanje novih tehničnih 

spretnosti, ki ne bi bilo koristno, če ne 

bi bilo podprto s popolno spremembo 

kulturne paradigme: predelovanje starih 

stvari z novimi sredstvi ne more biti 

dobra rešitev. 

Gre za radikalno rekonstrukcijo 

mladinskega dela, ki izhaja iz zavedanja, 

da komunikacija, odnosi in celo "vrstniška 

skupinska dinamika" zdaj potekajo v 

kontekstu, ki nima nič skupnega s 

kulturo, orodji in miselnostjo mladinskega 

dela iz prejšnjega stoletja, ki se je razvilo 

in ustalilo. 

Ta projekt je omogočil tudi razmislek o 

"digitalnem mladinskem delu". Ta 

koncept opredeljuje spretnosti, ki jih 

pedagogi potrebujejo za podporo mladim 

pri razvijanju njihove medijske 

pismenosti/medijske kompetence. 

informacijska in podatkovna pismenost, 

komunikacijske spretnosti v digitalnem 

okolju ,digitalna ustvarjalnost 
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