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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela orišem vpliv trenutnih družbenih razmer na participacijo 

mladih in opišem različne vrste participacije, s poudarkom na politični participaciji. V 

empiričnem delu naloge se osredotočim predvsem na težave, s katerimi se srečujejo mladi na poti 

aktivnega državljanstva, in opišem, kako doživljajo participacijo ter kakšne rešitve vidijo na tem 

področju. 

V raziskavi sem ugotovila, da mladi kot aktualno izpostavljajo finančno, bivanjsko in 

zaposlitveno problematiko, težave na področju osamosvajanja, izobraževanja in študija ter strah 

in negotovost pred izzivi in hkrati pasivnostjo Sodelujoči v raziskavi ne podcenjujejo 

konvencionalnih oblik participacije, vendar se raje udejstvujejo na nove načine. Na področju 

rešitev in idealov si predstavljajo razrešitev aktualnih problemov s konkretnimi vsakodnevnimi 

aktivnostmi, izpostavljajo pa tudi pomen novih in alternativnih možnosti. 

Ključne besede: mladi, participacija, težave mladih, aktivno državljanstvo 

ABSTRACT 

The theoretical part of the thesis outlines the impact of the current situation in society on young 

people’s participation, with emphasis on political participation. The empirical part focuses on the 

barriers that stand in the young people’s way to become active citizens, on how they are 

experiencing participation and on the possible solutions that young people see in this respect. 

I have found in my research that young people are currently experiencing financial, residential 

and employment challenges as well as difficulties in gaining independence from parents, and 

with education and studies. Fear and uncertainty are also present when young people are facing 

those challenges and passivity. Although the respondents do not underestimate the conventional 

forms of participation, they prefer modern ways of engagement. They see the solutions for 

current challenges in specific daily activities and at the same time outlining the importance of 

new and alternative possibilities. 

Key words: Young People, Participation, Challenges of Young People, Active Citizenship 
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UVOD  

Pričujoče diplomsko delo je plod različnih idej, udejstvovanj in zanimanj na moji 

socialnopedagoški poti. Največ pa je k sami temi naloge in načinu izvedbe njenega empiričnega 

dela prispevala udeležba na usposabljanju za predstavnike mladinskih organizacij. V začetku 

marca 2013 sem se namreč v Franciji udeležila tedenskega Usposabljanja mladih za odgovornosti 

jutrišnje Evrope, ki ga je organizirala evropska mladinska koordinacija pod okriljem YFJ 

(Evropskega mladinskega foruma) s finančno pomočjo EYF (Evropske mladinske fundacije). 

Prav na tem srečanju sem se začela globlje ukvarjati z vprašanji, ki zadevajo mladinsko 

participacijo in težavami na poti do nje. Dobila sem osnovni vpogled v to, s kakšnimi problemi se 

srečujejo mladi iz Evrope, zanimalo pa me je tudi, kakšna je situacija v Sloveniji. Tema se mi je 

zdela zanimiva in aktualna, ob tem pa se mi je tudi zazdelo, da bi se temi mladinske participacije 

lahko posvetila v diplomski nalogi. Po vrnitvi v Slovenijo sem na društvu, ki mi je tudi 

omogočilo mednarodno usposabljanje, pripravila predstavitev usposabljanja, z namenom 

raziskave stanja v Sloveniji pa sem izvedla izkustveno delavnico na temo mladinske participacije, 

katere gradivo mi je služilo za empirični del naloge. 

Teoretični del začenjam z vprašanjem opredelitve in razumevanja mladosti. Opišem aktualne 

družbene probleme mladih, ki jih opisujejo pretekle raziskave, in orišem vpliv trenutnih 

družbenih razmer na participacijo mladih. Spregovorim o kompetencah, ki so potrebne za 

participacijo mladih, ter nadaljujem z opredelitvami in definicijami participacije od klasičnih do 

modernejših, ki presegajo uveljavljene paradigme in upoštevajo lastne poglede mladih. Na koncu 

teoretičnega dela izpostavim še ovire na poti participacije mladih, ki nas uvedejo v raziskovalni 

del naloge. 

V empiričnem delu naloge želim s kvalitativno raziskavo na podlagi izvedbene delavnice in 

fokusnim intervjujem ugotoviti, s katerimi problemi se srečujejo mladi ter kaj jim trenutno 

postavlja glavne težave na poti k aktivnemu, družbeno odgovornemu življenju. Izvedeti želim, 

kaj si mladi predstavljajo pod pojmom participacija in če sebe vidijo kot aktivne državljane. 

Zanima me, kakšne rešitve predlagajo na področju participacije in aktivnega državljanstva ter 

kako si predstavljajo zanje idealno družbeno stanje.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1.     KDO SO MLADI?  

Zaradi ekonomskih in socialnih sprememb v družbi je v sodobnem času težko določiti okvir, ki bi 

natančno zajemal mlade kot skupino. Če je bila za prejšnje generacije mladih značilna neka 

kontinuiteta in predvidljivost, tega za današnje generacije moremo več trditi. Ne moremo več 

govoriti o zaporednih korakih življenja, kot so šola, fakulteta, zaposlitev in družina, saj danes 

mladi prevzemajo vse več vlog hkrati. Naenkrat so študentje, starši, delavci in nezaposleni 

(Roger, 2008).  

Odgovor na vprašanje, kaj pomeni biti mlad, se razlikuje glede na starost in socialni status 

populacije ter tudi glede na politični, socialni in kulturni sitem, ki je plod določenega 

zgodovinskega ozadja. Natančno definicijo mladosti je zelo težko oblikovati. Avtorji uporabljajo 

različne kriterije, ki se med seboj zelo razlikujejo. Pri vsem tem pa zaradi aktualnih razmer ni 

trdnega oprijemališča, ki bi omogočal potrditev in jasnost določene teorije ali pristopa. 

Celo mednarodne institucije različno definirajo, kaj pomeni biti mlad. Definicija Združenih 

narodov za mlade opredeljuje ljudi od 15. do 24. leta starosti (UN General Assembly, 1996). 

Podobno tudi Bela knjiga Evropske komisije za mlade označuje osebe, stare od 15 do 25 let (Bela 

knjiga evropske komisije, 2001). Medtem ko posamezni programi Evropske unije mlade 

vključujejo pod različnimi pogoji, npr. program Mladi v akciji zajema osebe med 13. in 30. letom 

starosti. 

Nemogoče je najti in določiti objektivno definicijo, ki bi mladino natančno opredelila glede na 

starost, saj je tovrstno dojemanje socialno in kulturno določeno. Raziskave slovenske mladine 

pod drobnogled večinoma jemljejo osebe od 15. do 29. leta starosti (Lavrič in Flere, 2011; Mladi 

v Sloveniji, 2009). 

Seveda ne smemo zanemariti dejstva, da populacije mladih ne definira samo kronološka starost, 

ampak tudi veliko drugih stvari. Nekateri mladinski delavci govorijo celo o posebnem stanju 

duha in mišljenja, ki je značilen za mlade in se razlikuje od osebe do osebe, še bolj pa se razlikuje 

med različnimi državami in kulturami (Göksel, 2010). Raziskovalci mladine opozarjajo, da so si 

indikatorji mejnika med mladostjo in odraslostjo v različnih državah različni. Raziskave Mladine 

2010 (Lavrič in Flere, 2011) kažejo, da mladi v Sloveniji želijo čim hitreje odrasti in postati 
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samostojni, medtem ko se na drugi strani kaže trend podaljševanja bivanja pri starših, ki je 

značilen za vse južnoevropske države; mladi na severu se hitreje osamosvojijo in odselijo od 

staršev. Slovenski mladi so med tistimi, ki se med 27 državami Evropske unije najpozneje 

odselijo od svojih staršev. Poleg neugodnih razmer na trgu dela in dolgega izobraževanja k temu 

pripomorejo tudi sorazmerno ugodne možnosti bivanja pri starših in nizka pripravljenost mladih 

na prevzemanje tveganja revščine v zgodnjem obdobju ustvarjanja lastnega gospodinjstva. 

Zanimivo je, da je Slovenija po vključitvi mladih v terciarno izobraževanje v samem vrhu, kar 

sicer dolgoročno žal ne izboljšuje družbenega položaja in gmotne neodvisnosti (Lavrič in Flere, 

2011). Raziskave Mladina 2010 poudarjajo tudi, da družbeni okviri mladim v Sloveniji danes 

otežujejo in časovno odmikajo doseganje ključnih »mejnikov odraslosti, kot so redna zaposlitev, 

odselitev od staršev in ustvarjanje lastne družine« (Lavrič, 2011, str. 589). Tudi kvalitativni del 

raziskave Mladina 2010 je pokazal, da mladi doživljajo stanje, v katerem so se znašli, kot 

neugodno in težko, še posebno v primerjavi z razmerami, v katerih so odraščale starejše 

generacije. Povprečna starost ob ustvarjanju lastne družine je nižja v državah južne in vzhodne 

Evrope, medtem ko je za države zahodne Evrope značilno naraščanje starosti ob poroki in rojstvu 

prvega otroka. Zadnje raziskave v Sloveniji kažejo, da se »spremembe na področju rodnosti in 

starosti matere ob rojstvu prvega otroka umirjajo« (Lavrič in Flere, 2011, str. 88), saj se v 

starostni skupini 25–29 let kažejo celo premiki v smeri rahlega naraščanja poročenosti in 

rodnosti. Vsi ti opisani dejavniki nedvomno vplivajo na samopercepcijo mladih, kot tudi na 

zaznavanje mladih s strani odraslih. Jasno pri tem pa je, da se opredelitve mladih ves čas 

spreminjajo in da se obdobje prehoda v odraslost prelaga v vse poznejše starostno obdobje (Ule, 

2000).  

2.     MLADI KOT PROBLEM ALI REŠITEV 

Arnett (2006) pravi, da obdobje od konca najstništva do srednjih in poznih dvajsetih ni obdobje 

stalnih in trajnih odraslih vlog, ampak zelo nestrukturirano in nedorečeno obdobje. Zato se večina 

mladih v tem obdobju ne čuti niti kot adolescente niti kot popolnoma odrasle, ampak nekje vmes. 

Avtor namesto klasičnega termina mladosti, ki je zelo širok in težko natančno določljiv, predlaga 

izraz »nastajajoča odraslost oz. prehod v odraslost« – »emerging adulthood« (Arnett 2006, str. 

118). Opiše ga kot »življenjsko obdobje, ki leži med biološko zrelostjo in vstopom v stabilno 

vlogo odraslega« (Arnett, 2006, str. 119), umeščeno pa je »med 18. in 25. oz. 29. letom starosti«. 

Izraz se mu v primerjavi s starimi in zasidrani termini zdi primernejši, ker omogoča opredelitev 
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novega in težko primerljivega fenomena podaljševanja mladosti, kot ga imenuje avtorica Ule 

(2008).  

Roger (2008) ob uporabi termina mladost izpostavlja, da je problematičen odnos med mladimi in 

družbo. Pravi, da sodobna družba na mlade gleda na dva načina: kot na povzročitelje težav, 

predvsem v zvezi z drogami in nasiljem, ali pa kot na novo generacijo, ki bo zmožna večjih 

sprememb šele v prihodnosti. Ta pogled nakazuje, da mladi družbi trenutno še ne prinašajo 

nobenega prispevka, ampak bodo to lahko storili šele, ko bodo kot odrasli polnopravni člani 

družbe. Podobno tudi Scizzerotto in Gasperoni (2001) govorita o dveh konceptih mladine: o 

mladih kot o človeškem viru in o mladih kot problemu na drugi strani. Avtorica Golomberk 

(2002) poudarja, da mladi že aktivno prevzemajo pobude in vodijo različne iniciative za 

izboljšanje skupnosti, ki so velik prispevek k družbi, problem pa je, ker so pogosto vsi ti njihovi 

prispevki spregledani; kadar je njihovo delovanje opaženo, pa se mlade večinoma samo spodbuja, 

da razvijejo veščine in vire, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Tako razmišljanje pozablja, da 

mladi že aktivno participirajo na različne načine, npr. kot tutorji in mentorji vrstnikom, kot 

ozaveščeni varovalci okolja, prostovoljci in voditelji različnih skupin v svojih lokalnih okoljih. 

Podajajo tudi svoje poglede na probleme skupnosti in predlagajo rešitve, sodelujejo v dijaški in 

študentski mladinski politiki ter se udejstvujejo na različnih ravneh v lokalnih, regionalnih, 

nacionalnih in mednarodnih organizacijah in forumih (Golomberk, 2002). 

Scizzerotto in Gasperoni (2001) pravita, da se ta dva pogleda na mlade razlikujeta glede na to, 

kako jih dojema družba in ožja skupnost. Če se mlade dojema bolj kot otroke, kot potencialen 

problem v ranljivih letih, ki potrebuje zaščitniški pristop, potem je v takem okolju že sam diskurz 

mladine razumljen z negativno konotacijo, kot breme in težava, ki bosta prešla z vstopom v 

odraslost. 

V državah, kjer na mlade gledajo bolj z odraslega vidika, se pojavlja tendenca, da se jih 

obravnava kot vir sprememb. V teh državah je poudarek na aktivni in eksperimentalni mladosti, 

ki ponuja možnost razvoja socialnih in osebnih kompetenc ter omogoča, da se pomanjkljivosti 

nadomestijo s priložnostmi in viri. Ob tem lahko vidimo, kako politika na eni starani z zaupanjem 

in dajanjem možnosti spodbuja ali pa s svojim strahom in pretirano zaščito na drugi strani zavira 

razvoj mladih (Scizzerotto in Gasperoni, 2001). Roger (2008) pravi, da se mladi večkrat čutijo 

žrtve družbenih ureditev, saj jih odrasli ves čas nadzorujejo in jim dajejo vedeti, da še niso 



5 

 

popolnoma odrasli, poleg tega pa ne upoštevajo njihovih predlogov in pogledov pri načrtovanju 

sprememb.  

Številni avtorji (Golomberk, 2002; Roger, 2008; Ule, 2008 idr.), ki preučujejo mladino, so si 

enotni v tem, da je treba staro paradigmo pogleda na mlade spremeniti. Opozarjajo, da čeprav 

pravimo, da na mladih svet stoji, in jih vidimo kot protagoniste prihodnosti, ne smemo pozabiti 

na celostne strategije, ki bodo mlade opremljale s kompetencami, veščinami in odnosi že za 

danes, tukaj in sedaj, in ne samo za jutri. Izpostavljajo, da moramo na njihove izkušnje gledati s 

celostnega zornega kota in zaupati mladinski iniciativi kot delu procesa njihovega razvoja. 

Nekatere evropske in svetovne mladinske organizacije to že uspešno prakticirajo. Sodelavci 

Evromediteranskega mladinskega dela opozarjajo, da misli, kot so »mladi so prihodnost«, 

»prihodnost pripada mladini« in »mladim je potrebno dati glas«, s katerimi naj bi odrasli 

spodbudili javnost, v sebi skrivajo konotacijo tradicionalnega pogleda na mladino, ki šele bo 

prevzela odgovornost za ekonomske, socialne in politične zadeve v prihodnosti (Göksel, 2010). 

Čeprav te trditve na nek način držijo, ne smemo pozabiti, da so produkt tradicionalne perspektive, 

ki poudarja, da je mladost samo prehodno obdobje razvoja na poti k odraslosti, pozablja pa, da so 

mladi hočeš nočeš že del družbe ali, kot pravi avtorica Ule (2008, str. 257), »mladino določa prav 

to, da se dvigne nad psihofizični proces odraščanja in postane družbeno, kulturno ter politično 

pomenljiva družbena skupina«. 

To, da na mladino gledamo kot na populacijo, ki bo šele z odraslostjo dosegla svojo polnost, 

prikazuje mlade kot drugorazredne državljane. In ravno to hoče tudi Roger (2008) odpraviti, saj 

pravi, da bi morali zamenjati pogled in dojemanje mladih. Govori o »pozitivnem razvoju mladih« 

(Roger, 2008, str. 469). Pravi, da je potrebno ponovno premisliti, kakšen je prispevek mladih k 

družbi, in ob tem opozarja, da je pri tem pomembnejši proces kot sam rezultat. Mediji, politični 

voditelji in številni predstavniki in zagovorniki mladine velikokrat spodbujajo javnost, naj mlade 

vidi kot »naložbo v prihodnost« (Golomberk, 2002, str. 8), torej v čas, ko bodo mladi prevzeli 

delovno mesto odraslih ter skrbeli za družino in lokalno skupnost. Ta diskurz pozablja upoštevati, 

da so mladi vsekakor že aktivni družbeni člani, ki prispevajo k skupnemu dobremu in tvorijo ter 

predstavljajo glas njihovih skupnosti. Roger (2002) poudarja, da nas bo samo zavedanje, da so 

mladi že aktivni odločevalci v družbi, dvignilo na pravo raven mladinske participacije. Za to pa je 
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potrebno zgraditi razvejano in hkrati trdno socialno mrežo in izmenjati dobre prakse, pri katerih 

so mladi že agenti sprememb v družbi. 

Mladi so torej ravno tako »aktivni agensi socialnih sprememb« in »odločevalci« (Golomberk, 

2002, str. 8) kakor odrasli in to moramo upoštevati pri raziskovanju mladine. Nove študije že 

upoštevajo mlade kot aktivne socialne agense in se osredotočajo na to, kar že lahko storijo in že 

znajo, in ne na to, česar ne znajo in česar ne morejo storiti, dokler ne odrastejo (James in Prout, 

2003).  

Ravno zato participacija mladih ne pomeni zgolj učenja aktivnega državljanstva za prihodnost, 

ampak pomeni nenehno sodelovanje v procesu sprejemanja odločitev, in to z vidika, ki ga mladi 

zares doživljajo. Ob tem pa je cilj participacije mladih razvoj civilne družbe ter ustvarjanje 

možnosti za razumevanje in prakticiranje aktivnega državljanstva. Alternativa dojemanja mladih 

je torej zavedanje, da so mladi že aktivni člani družbe. Ne samo v prihodnosti, ampak tudi v 

sedanjosti, saj imajo svojo identiteto s svojimi vrednotami, potrebami, željami, prispevki in 

idejami (Göksel, 2010).  

Little (2002, str. 4) poudarja, da »mladi niso problem, ki bi ga bilo potrebno rešiti, ampak so 

rešitelji problemov oni sami«. Ta nov pozitiven pristop poudarja, da so mladi s prispevanjem 

svoje energije, idealov, želja in motivov lahko aktivni nosilci sprememb v svojih skupnostih. 

Zato vse večje in pomembnejše svetovne (Internationl Youth Foundation) (Golomberk, 2002), 

evropske (European Youth Forum) (Youth Policy Watch, 2013), (Evropska komisija) (Bela 

knjiga evropske komisije, 2001), nacionalne (MSS) (Baumkirher, Bakovnik, Beočanin in Džidič, 

2011) in lokalne mladinske organizacije poudarjajo participacijo mladih v šolah, skupnostih in na 

delovnih mestih. Zavedajo se namreč, da je ravno participacija ključ do uspeha mladinskih 

programov. 

3.     PARTICIPACIJA IN TRENUTNE DRUŽBENE RAZMERE  

Trenutne demografske in socialne razmere vnašajo zmedo in prinašajo nejasnosti. Mladi so pod 

velikim pritiskom ekonomskih (nezaposljivost, brezposelnost, zaposlitvena nestalnost, revščina 

…) in socio-kulturnih dejavnikov (osamosvojitev od staršev, ustanovitev lastne družine …) 

(Roger, 2008). Življenjska pot mladih je vse manj linearna, družba ne ponuja več socialne in 

zaposlitvene varnosti (Bela knjiga Evropske komisije, 2001). Čeprav po eni strani daje mlademu 
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človeku več svobodnega prostora, mu na drugi strani nudi manj varnosti in opore pri odločitvah. 

Ravno ta dvojnost pa lahko spodbudi mlade, da se vključijo v procese participacije, saj se 

srečujejo s stvarmi, o katerih morajo odločati. Oviro pri tem lahko pomenita nerazumevanje in 

poplava političnih in socialnih struktur, saj mlade prestrašita in jih odvrneta od participacije 

(Göksel, 2010). Evropska unija si je zato za eno od temeljnih nalog zadala razumevanje in 

povečanje aktivnega državljanstva in participacije, kar je v danih razmerah zelo težko, saj je 

zanimanje za politiko nizko, zaupanje v politične predstavnike upada, udeležba na volitvah pa je 

posebno med mladimi vse nižja (Siurala, 2000). 

Avtorica Golomberk (2002) opozarja, da so mladi lahko prepoznani kot subjekti pravic, ki so 

zmožni oblikovati in izraziti mnenje, participirati v procesu odločanja ter vplivati na tiste, ki 

imajo ravno tako moč, možnost in sposobnost oblikovanja in izražanja mnenj in odločanja, da bi 

s tem sodelovali pri nastajanju socialnih sprememb in gradnji demokracije. To pa se zgodi le, če 

jim damo možnost in jih že od malih nog navajamo k participaciji. Ob tem poudarja, da ima 

participacija mladih posebno mesto in pomen v demokratičnem sistemu. Zaradi pomanjkanja 

zaupanja v politiko in politične apatije je na mladih še toliko večje breme ob vprašanju, kako 

zgraditi trdnejšo demokracijo. Avtorica opozarja, da ne smemo pričakovati, da se aktivno 

državljanstvo zgodi čez noč, ko npr. mlad državljan dobi volilno pravico, ampak se aktivnega 

državljanstva lahko naučimo samo skozi aktivnosti na podlagi vsakdanjih izkušenj. Zato je 

pomembno, da se mladi vsakodnevno družbeno udejstvujejo in delijo različna mnenja in tehtajo 

različne možnosti in njihove posledice. Vse te spretnosti posameznika so lahko s pridom 

uporabljene v skupnosti za gradnjo civilne družbe in večanje zavezanosti mladih demokratičnim 

procesom (Golomberk, 2002). 

Za povečanje participacije Checkoway (2011) predlaga opolnomočenje mladih, da se bodo ti 

angažirali v lokalnih in regionalnih skupnostih in organizacijah, ki niso nujno neposredno 

povezane s političnimi zasnovami in nimajo toge politične in parlamentarne strukture, ampak 

služijo mladim in njihovim individualnim potrebam (Ule, 2000). Poleg tega ne smemo zanemariti 

uvajanja mladih k sodelovanju v demokratičnih procesih, kot so volitve ipd. Zato so številne 

države učenje aktivnega državljanstva že uvedle v šole, kjer učitelji skušajo preiti od 

avtoritarnega odnosa k bolj demokratičnemu, ki spodbuja učenčevo kreativnost in kritično 

mišljenje (Golomberk, 2002; podobno Bluestine, 1997).  
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Vsi ti primeri nam jasno kažejo, da participacija mladih ne more biti opisana kot en sam projekt, 

ampak bolj kot programska strategija ali celo javna naravnanost, ki spodbuja mlade, da bi izrazili 

svoje mnenje in postali del procesa sprejemanja odločitev na različnih ravneh. 

Roche (1999) pravi, da participacija pomeni biti član skupnosti, kar pomeni usmerjati in biti 

usmerjan. Številni mladi že prakticirajo usmerjanje, s tem ko uveljavljajo svoje pravice, delijo 

svoje ideje, vplivajo na odločitve in s tem izboljšujejo življenje tudi drugim.  

4.     KOMPETENCE POTREBNE ZA PARTICIPACIJO MLADIH 

Sodobni mladinski programi želijo odpraviti deficitarne modele pogledov na mladost in 

poudarjajo močne točke, vire in potenciale mladih ter pri načrtovanju intervencij upoštevajo 

nabor kompetenc, ki so potrebne za uspešno participacijo tako odraslih kot mladih. 

Mednarodna mladinska fundacija (International Youth Fundation) je oblikovala celostni pristop 

socialnih, čustvenih, fizičnih, vrednostnih in kognitivnih kompetenc, imenovan »5 C« 

(Golomberk, 2002, str. 7), ki bi jih moral vsebovati vsak učinkovit mladinski program. 

Model zajema naslednje elemente (prav tam): 

 karakter (character): mladi pridobijo občutek odgovornosti in razpoložljivosti, 

zmožnosti, da lahko uspejo kljub težavam; 

 zaupanje (confidence): mladi razvijejo občutek lastne vrednosti, ki temelji na njihovi 

sposobnosti sprejemanja odločitev in prevzemanja pobud; 

 povezovanje (connection): mladi razvijejo pozitiven občutek pripadnosti skupnosti, 

skrbijo za odrasle in vrstnike; 

 kompetence (competence): mladim je omogočeno izobraževanje, ki jim dolgoročno 

prinaša zaposlitev in pomeni vir preživetja; 

 prispevek (contribution): mladi prispevajo svoj čas, ideje in talente kot prispevek k 

boljši skupnosti. 

Za mladinsko participacijo je posebno pomemben prispevek skupnosti, saj mladi med 

udejstvovanjem v različnih skupinah oblikujejo svojo samozavest in zaupanje vase ter pridobijo 

temeljne življenjske veščine, kot so sposobnost odločanja in razreševanja konfliktov, timskega 

dela in dela v istem okolju. Take izkušnje mladim omogočajo pridobitev kompetenc, ki 
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spreminjajo njihov pogled – nase začnejo gledati kot na partnerje in nosilce družbenih interesov. 

Pridobijo tudi občutek odgovornosti za skupno dobro in ponotranjijo pozitiven odnos do 

aktivnega državljanstva (Golomberk, 2002). 

Tudi avtorica Kuhar (2011) poudarja pomen kompetenc, ki jih mladi pridobivajo z aktivnim 

vključevanjem v skupnost. Mladi s participacijo pridobijo t. i. »državljanske kompetence«, ki 

deloma sovpadajo s splošnimi socialnimi kompetencami za npr. »komunikacijske in socialne 

veščine, spretnosti reševanja konfliktov, sposobnost prevzemanja različnih perspektiv, 

medosebno razumevanje, zastavljanje ciljev, odločanje, samozaupanje, interes za druge ljudi in 

prosocialne norme. Deloma pa so državljanske kompetence specifične in se nanašajo na 

spretnosti in sposobnosti sodelovanja pri skupinskem delu in reševanja kompleksnih družbenih 

problemov (informacije, znanja, analize, vrednotenja, refleksije, sklepanja o političnih in 

družbenih problemih in vprašanjih) ter na (vrednoto) družbene odgovornosti« (Kuhar, 2011, str. 

82).  

Avtor Xavier (2012) govori o treh bistvenih korakih, s pomočjo katerih bi mlade pripravili k 

participaciji. Prav tako kot Golomberk (2002) pravi, da mora participacija temeljiti na 

kompetencah in kapacitetah, saj je za mlade pomembno, da se čutijo sposobne in opremljene, da 

se aktivno udejstvujejo v različnih družbenih projektih. Zato naj bi različne mladinske 

organizacije in druge iniciative mladim zagotovile usposabljanje, ki bi jim pomagalo razviti 

manjkajoča znanja in kompetence za participacijo v družbi. Xavier (2012) tudi daje pomen 

koherentnosti in skupnosti ter opozarja, da je nujno, da se mladi aktivno udejstvujejo v družbi, da 

čutijo povezanost in podporo s strani drugih ljudi, skupnosti in gibanj, da lahko izmenjajo mnenja 

in ideje. Pri tem dodaja, da bi morala biti aktivna vključenost v družbo dostopna vsem mladim ne 

glede na njihovo nacionalno, politično, versko ali drugo ozadje. Kot prvi in najpomembnejši 

korak na poti k participaciji Xavier (2012) izpostavlja to, da mora participacija temeljiti na 

izzivu. Da bodo mladi participirali, mora biti področje udejstvovanja direktno povezano z 

realnostjo njihovega vsakodnevnega življenja, poleg tega pa jim mora biti izziv in jih mora 

zanimati. To je pomembno predvsem zato, ker mladi, če jih aktualne problematike zanimajo in se 

v njih udejstvujejo s prevzemanjem odgovornosti, delujejo preventivno. In ravno preventivno 

delovanje je ključna integracijska strategija, ki pomaga prenesti odgovornost od starejših 
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odraslih, strokovnjakov in organizacij k mladim, da tako postanejo odgovorni za svoje odločitve, 

ki vplivajo na njihova življenja. 

5.     OPREDELITVE PARTICIPACIJE 

Nedvomno lahko rečemo, da je participacija eden od temeljnih pogojev demokracije (Kirbiš in 

Flere, 2011). Zaradi nenehnih sprememb v sodobnem svetu pa prihaja tudi do korenitih 

sprememb v vzorcih in oblikah participacije. Za postindustrijske družbe je značilen upad klasične 

politične participacije. Prisoten je upad volilne udeležbe, upad članstva in aktivnosti v političnih 

strankah, skepticizem, cinizem in pojavlja pa se tudi pomanjkanje zaupanja v politike in druge 

predstavnike demokracije ter državne institucije (Ekman in Amna, 2009; Kirbiš in Flere, 2011). 

Slovenija je v primerjavi z drugimi evropskimi državami še posebno nizko na lestvicah 

političnega udejstvovanja in zanimanja (Miheljak, 2002). Po mnenju nekaterih vse te spremembe 

pomenijo grožnjo demokraciji in splošnemu delovanju sodobne družbe (Checkoway, 2011; 

Farthing, 2010). Ljudje v sodobni družbi naj bi veljali za egoistične, individualizirane, 

narcistične, hedonistične, egocentrične in potrošniške, kar naj bi vplivalo na zmanjšanje 

zanimanja državljanov za javne in politične zadeve (Kirbiš in Flere, 2011). Mladi so kot glavni 

nosilci opisanih sprememb večkrat označeni kot krivci politične neparticipacije. Raziskave 

Mladina 2010 kažejo, da se je mnenje mladih o političnih elitah občutno poslabšalo in je izrazito 

negativno. Mladi izražajo zelo nizko stopnjo občutka glede lastnega političnega vpliva in se v 

primerjavi s povprečjem 27 držav Evropske unije bistveno manj zanimajo za politiko in se 

politično udejstvujejo (Lavrič, 2011). Vendar ne smemo pozabiti, da se mladi še vedno 

udejstvujejo v družbi, čeprav na drugačne načine, saj se »nizka stopnja udeležbe mladine nanaša 

predvsem na konvencionalno politiko, ki zajema formalno, institucionalno in strankarsko 

politično participacijo« (Kirbiš in Flere, 2011, str. 178). Namesto v tradicionalnih oblikah se 

mladi udejstvujejo v novih, neposrednih in individualiziranih oblikah participacije. Krepita se 

protestni potencial in udejstvovanje v individualiziranih oblikah politične participacije, predvsem 

v povezavi z informacijsko tehnologijo. Zato se sodobni avtorji, ki preučujejo participacijo, niso 

osredotočili na padajoče vrednosti dosedanjih klasičnih oblik politične participacije, ampak so 

oblikovali novo tipologijo participacije, ki jo grobo delimo na »civilni angažma« in »politično 

participacijo« (Ekman in Amna, 2009, str. 3). Tudi slovenske raziskave Mladina 2010 potrjujejo, 

da je težko govoriti o splošnem nezanimanju mladih za družbene zadeve, nedvomno pa se kaže 

nizka stopnja zaupanja v sedanje politične strukture (Lavrič, 2011). 
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Po raziskavah slovenske mladine naj bi mladi kljub kasnejšemu prehodu, negotovosti in težavam 

pri prehodu v odraslost ostali približno enako optimistični kot pred petnajstimi leti. Tudi glede 

prihodnosti družbe se po raziskavah Mladina 2010 pesimizem mladih ni povečal. Raziskave pa 

kažejo povečanje nelagodja v zvezi s pomanjkanjem denarja, stanovanjskim vprašanjem in 

negotovostjo glede zaposlovanja. In prav to so težave, ki se danes v zvezi s položajem mladih v 

Sloveniji tudi z vidika drugih analiz kažejo kot ključne (Lavrič, 2011). 

5.1   CIVILNA PARTICIPACIJA OZ. CIVILNI ANGAŽMA 

Avtorja Ekman in Amna (2009) opozarjata, da je delitev participacije težko natančno definirati. 

Civilna participacija je velikokrat preširoko zajeta, medtem ko je dojemanje politične 

participacije večinoma preozko. Berger (2009) v svojem članku poda kritiko na že uveljavljene 

definicije »civilnega angažmaja« in pravi, da je civilna participacija postala ključna beseda za vse 

mogoče, od sodelovanja na volitvah do zbiranja denarja v humanitarne namene. Zmedo ob 

preširoko zastavljeni opredelitvi sta skušala razrešiti Adler in Goggin (2005), ki sta »civilni 

angažma« omejila na specifične dejavnosti v skupnosti, kolektivne ukrepe in celo na politično 

sodelovanje. Bistvena meja, ki ločuje družbeno-skupnostno koristno delo od običajnega 

prostovoljstva v lokalni skupnosti, je po mnenju Adlerja in Goggina (2005) dejstvo, da ima 

družbeno-skupnostno delo prizvok obveznosti oz. naloge za vse državljane, medtem ko je 

prostovoljstvo bolj izbirno. Poleg tega njuna definicija civilnega angažmaja kot kolektivne akcije 

upošteva tudi, da tovrstno udejstvovanje zahteva sodelovanje ali vključitev v dejavnost za 

izboljšanje pogojev v civilni sferi. Nekatere druge definicije poudarjajo politični koncept 

civilnega in posledično izenačijo socialni angažma z »aktivnostmi, ki niso samo kolektivne, 

ampak tudi specifično politične in zajemajo vladne in parlamentarne akcije« (Adler in Goggin 

2005, str. 238).  

Ekman in Amna (2009) pretekle tipologije še nadgradita in govorita o kontinuumu participacije, 

ki zajema zasebno sfero na eni in javno sfero na drugi strani. Zasebna sfera zajema dejanja, kot so 

pomoč sosedu ali pa zgolj pogovor o politiki s prijateljem. Participacija v javni sferi pa zajema 

kolektivno akcijo, kot je aktivnost v stranki, organizaciji ali interesni skupini. Tudi Adler in 

Goggin (2005, str. 241) svojo definicijo civilnega angažmaja naslonita na skupnost, saj pravita, 

da je civilna participacija povezana s tem, »kako aktivni državljan participira v življenju 
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skupnosti z namenom, da bi izboljšal pogoje za druge in pomagal oblikovati prihodnost 

skupnosti«. 

5.2   POLITIČNA PARTICIPACIJA 

Drugi sklop opredelitve participacije zajema politično participacijo. Ta je velikokrat dojeta 

preveč ozko, kot da je edino dejanje politične participacije zgolj udeležba na volitvah, kar je sicer 

vrh demokratičnega vplivanja, še zdaleč pa ni edina možnost vplivanja na dogajanje v državi 

(Ekman in Amna, 2009). 

Politična participacija je bila dolgo časa razumljena kot »dejanje posameznih državljanov, s 

katerim želijo vplivati ali podpreti politiko in parlament« (Milbrath in Goel, 1977, str. 2, v Ekman 

in Amna, 2009) in je v tej zvezi zajemala vse prostovoljne aktivnosti, s katerimi posamezni 

državljani želijo posredno ali neposredno vplivati na politične odločitve na različnih ravneh 

političnega sistema (Parry in Moyser, 1994). Vendar so sčasoma raziskovalci odkrili in priznali, 

da odločitev in vrednot v družbi ne določajo samo politične elite, ampak tudi zasebna in civilna 

družba. Še vedno pa večina političnih analitikov in raziskovalcev zelo malo pozornosti posveča 

civilnemu angažmaju v širšem pomenu besede ter temu, kako se državljani vedejo izven politične 

domene, čeprav je jasno, da lahko državljani poleg glasovanja na volitvah participirajo v politiki 

tudi na drugačne načine. Verba in sodelavci (Verba, Schlozman in Brady, 1995) volitve vidijo kot 

največji instrument kontrole nad parlamentom. Še posebej poudarjajo pomen obdobja aktivnosti 

med volitvami, ko naj bi državljani skušali vplivati na odločitve parlamenta v zvezi s specifičnimi 

problemi, ki jih zadevajo. 

Novo razumevanje politične participacije je bolj odprto za aktivnosti, ki ne zajemajo zgolj 

volitev, ampak tudi demonstracije, upore, bojkote ter druge oblike protestnega vedenja in akcij, ki 

so usmerjene proti političnim, socialnim, medijskim ali ekonomskim akterjem in elitam (Ekman 

in Amna, 2009). 

Parry in Moyser (1994) poudarjata, da je prvi predpogoj za politično participacijo prostovoljna 

vključitev vanjo. Pravita, da za politično participacijo ni dovolj samo biti zainteresiran za politiko 

in družbena vprašanja in o njih diskutirati, ampak da se politična participacija nanaša na 

doseganje vpliva na druge ter na njihove odločitve v zvezi s socialnimi vprašanji. In ti drugi niso 
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nujno politične elite, ampak so lahko vsi tisti, ki igrajo pomembno vlogo kot posamezniki, 

skupine ali podjetja v družbi.  

Poznamo številne tipologije politične participacije, izpostavila pa bom samo najpomembnejše in 

najodmevnejše. Teorell, Torcal in Montero (2007) osnujejo natančno tipologijo politične 

participacije s petimi dimenzijami. Prva je volilna participacija. Druga je potrošniška 

participacija, ki zajema zbiranje sredstev v humanitarne namene, bojkote in politične aktivnosti, 

kakršna je npr. zbiranje podpisov. Avtorji so namenoma izbrali ime potrošniška participacija, ker 

ima posameznik kot državljan vlogo kritičnega potrošnika tudi na političnem področju. Tretja 

dimenzija so strankarske aktivnosti, ki zajemajo članstvo v stranki, prostovoljno delo zanjo in 

finančno podporo v obliki donatorstva. Četrta dimenzija je protestna participacija, ki zajema 

udeležbo na demonstracijah, stavkah in drugih protestnih aktivnosti. Zadnja, peta dimenzija pa so 

kontaktne aktivnosti, ki zajemajo stike z organizacijami, politiki in družbenimi predstavniki. 

Opisane opredelitve sta ocenila Ekman in Amna (2009, str. 10); zdijo se jima premalo natančne, 

ker izpuščajo »pred-politično participacijo«, zato predlagata novo tipologijo, ki ne zajema samo 

manifestne politične participacije, ampak tudi latentne oblike participacije v politiki, ki jih 

poimenujeta »civilni angažma« in »socialna vključenost«. 

Novost, ki jo Ekman in Amna (2009) vneseta v tipologijo participacije, je ločitev na latentno 

(civilno) in manifestno politično participacijo. 
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Tabela 1: Latentna in manifestna politična participacija (Ekman in Amna 2009, str. 16) 

CIVILNA PARTICIPACIJA 

(latentna politična participacija) 

MANIFESTNA POLITIČNA PARTICIPACIJA 

Vključenost 

(pozornost) 

Civilni 

angažma 

(akcija) 

Formalna 

politična 

participacija 

Aktivizem (izvenparlamentarna 

participacija) 

Legalna Nelegalna 

INDIVIDUALNE OBLIKE  

Osebni interes za 

politiko in 

družbena 

vprašanja 

Občutljivost na 

politična 

vprašanja 

Aktivnosti, 

temelječe na 

osebnem 

interesu v zvezi 

s političnimi in 

družbenimi 

vprašanji 

Volilna 

participacija in 

kontaktne 

aktivnosti 

Izvenparlamentarne 

oblike politične 

participacije: 

posameznikov glas 

narediti slišen ali 

vpeljati za 

posameznika 

pomembno 

spremembo (npr. 

podpisovanje 

peticije, politično 

potrošništvo) 

Politično 

motivirana 

nezakonita 

dejanja na 

individualni bazi 

SKUPINSKE OBLIKE 

Občutek 

pripadanja 

skupini ali 

kolektivu, ki se 

razlikuje glede 

na politični 

profil  

Politika se izraža 

v načinu 

življenja (npr. 

identiteta, 

obleke, glasba, 

hrana, vrednote) 

Prostovoljno 

delo za 

izboljšanje 

razmer v 

lokalnem okolju, 

pomoč drugim 

(izven 

družinskega in 

prijateljskega 

kroga) 

Organizirana 

politična 

participacija: 

članstvo v 

konvencionalnih 

političnih 

strankah, 

združenjih in 

organizacijah 

Ohlapno 

organizirane oblike 

ali mrežno 

oblikovane oblike 

politične 

participacije: nova 

socialna gibanja, 

demonstracije, 

stavke in protesti 

Ilegalne in 

nasilne 

aktivnosti in 

protesti: 

demonstracije, 

nemiri, 

uničevanje 

zgradb in 

lastnine, 

soočenja s 

policijo in 

političnimi 

nasprotniki 
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5.3   NOVE OBLIKE NEKONVENCIONALNE PARTICIPACIJE MLADIH  

Vprašanje mladinske participacije je zelo kompleksno in velikokrat problematizirano. Mladi so 

vse pogosteje označeni kot apolitični ali politično neopredeljeni znanilci in povzročitelji »krize 

demokracije«, po drugi strani pa so hkrati znani kot nosilci novih prefinjenih oblik politične 

participacije, predvsem kar zadeva uporabo moderne tehnologije (Farthing, 2010). Mladi 

prihajajo do novih individualiziranih oblik participacije v okviru informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. Pogosto je sodelovanje na spletnih forumih in socialnih omrežjih, komentiranje 

spletnih portalov (Kirbiš in Flere, 2011). Bennett (2008) zato govori celo o fenomenu e- 

državljanstva. Zanimiv je Buckinghamov (2006) pomislek, da je po eni strani neangažiranost 

mladih popolnoma razumljiv odziv na trenutno stanje ter da hkrati sodobni mediji ponujajo nove 

možnosti za civilnodružbeno participacijo mladih. Po drugi strani pa se sprašuje, če je ta 

»medijski angažma« (Buckingham, 2006, str. 23) res enak civilnodružbeni participaciji. Ob tem 

dodaja, da ima termin »civilno« nekaj vrednostnega in moralističnega naboja, kljub temu pa je 

treba nekako začrtati ločnico in definirati, kaj je civilno in kaj ne. Pravi, da civilno največkrat 

implicira javno (npr. politiko, javno sfero in zadeva splošna družbena vprašanja), ter ob tem 

dodaja, da uporaba interneta teži k individualizaciji oz. vsaj k fragmentaciji določenih socialnih 

in političnih vprašanj, saj jih zaokroži v določene enote in sklope. Zato pravi, da internet in 

sodobni mediji na eni strani spodbujajo participacijo, po drugi stani pa pozabljajo na civilno 

razsežnost in jo uničujejo. Tudi avtorica Ule (2000) govori o vplivu informacijske tehnologije, na 

umik mladih iz javnosti v zasebno sfero, »v okvire lastnih sob in računalniških okolij« (Ule, 

2002, str. 26), kar vpliva tudi na njihovo politično aktivnost. 

Druge oznake, ki jih pogosto zasledimo pri opisovanju politične vključenosti mladih, so 

nestrpnost do politike, utrujenost, naveličanost glede političnih zavez in individualizacija (Gaiser 

in Rijke, 2008). Ta trend ni značilen samo za Slovenijo in Evropsko unijo, ampak tudi širše po 

svetu. Farthing (2010) govori o apolitičnosti in novih paradigmah participacije kot globalnem 

pojavu, saj pravi, da je tako v Avstraliji kot drugje po svetu zaradi zavračanja tradicionalne 

politike med mladimi prisoten »vakuum v demokratičnih principih«, kar pomeni krizo 

demokracije (Farthing, 2010, str. 182). Tuje raziskave kažejo, da imajo mladi v primerjavi z 

odraslimi veliko manj interesa in znanja za vključevanje v tradicionalno strankarsko politiko 

(Bennet, 2008). Tudi za Slovenijo je v zadnjem desetletju značilen velik upad konvencionalne 

politične participacije (Kirbiš in Flere, 2011). Poleg tega se kaže upad direktne participacije, ki 
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zajema neposredno socialno interakcijo npr. v lokalnih skupnostih. Edina izjema pri tem je 

prostovoljno delo, ki je ena redkih oblik družbenega angažmaja, ki med mladimi ne upada. Po 

raziskavah Eurobarometra (2007) med mladimi od 15. do 30. leta je Slovenija na prvem mestu po 

številu tistih, ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom. Tudi nekatere slovenske raziskave potrjujejo 

visok odstotek mladih kot prostovoljcev (Gril, Klemenčič in Autor, 2009), medtem ko nekatere 

druge slovenske raziskave kažejo, da delež prostovoljnega dela med mladimi ni tako visok in da 

se bolj kaže želja kot pa realna dejavnost prostovoljstva (Kuhar, 2011). Raziskave Mladina 2010 

kažejo, da se je v zadnjih petnajstih letih močno povečala pripravljenost študentov za sodelovanje 

v prostovoljnih akcijah, ki bi izboljšale položaj mladih. Tudi kvalitativni podatki opravljenih 

raziskav kažejo na visoko zavzetost mladih v družini, ekologiji in drugih interesnih področjih 

mladih (Lavrič, 2011). Avtorji tako na eni strani govorijo o tem, da mladi niso pasivni, ampak 

participirajo na nove načine (Kirbiš in Flere, 2011). Raziskave kažejo kompleksno sliko, da si 

mladi želijo postati politično vključeni in izraziti svoje politično mnenje, vendar žal za to nimajo 

dovolj priložnosti in možnosti (Gaiser in Rijke, 2008), kar opažajo in poudarjajo tudi mednarodne 

mladinske organizacije Evropske unije, kot sta Evropski mladinski forum in Evropski mladinski 

parlament (Youth civic participation in action, 2010). Zato si je Evropska komisija za enega od 

temeljnih ciljev do leta 2018 zadala podpreti in izboljšati participacijo mladih v demokraciji in 

civilni družbi ter v vseh družbenih sferah (Council Resolution of 27 November 2009). Cilj je 

predvsem povečati aktivno državljanstvo in participacijo mladih na socialnem, ekonomskem, 

kulturnem in političnem področju (Youth civic participation in action, 2010), saj danes za mlade 

ni dovolj zgolj uspešno spoprijemanje s klasičnimi razvojnimi nalogami, ki zahtevajo socio-

kulturno in ekonomsko neodvisnost, ampak se morajo soočiti z dinamičnimi procesi znotraj 

prehoda v odraslost, ki zahteva vse več fleksibilnosti na trgu delovne sile, več samostojnosti pri 

zagotavljanju socialne varnosti in vse več aktivnost v zvezi s sodelovanjem v demokratičnih 

procesih (Gaiser in Rijke, 2008; Ule 2000). 

5.4   OD PARADIGME (NE)ANGAŽIRANOSTI IN NAZAJ  

Farthing (2010) pravi, da večina literature govori o dveh paradigmah politične participacije 

mladih, ki zajemata dve skrajni točki. Na eni strani je »paradigma neangažmaja« (»disenaged 

paradgm«) (Farthing, 2010, str. 181), ki vidi mlade kot pasivne in brez političnega interesa, na 

drugi pa »paradigma angažmaja« (»engaged paradigm«), ki vidi mlade kot politično aktivne v 

novih oblikah, največkrat v povezavi z moderno tehnologijo in mediji. Avtor ob tem poudarja, da 
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sta oba modela nepopolna in ne opišeta celovito mladinske participacije. Zato predlaga, da se od 

pogajanja o tem, ali se mladi ne udejstvujejo ali se udejstvujejo na nove načine, raje premaknemo 

k zavedanju, da se participacija in neparticipacija oz. udejstvovanje in neudejstvovanje dogajata 

sočasno. 

Osrednjo kritiko tradicionalne paradigme, da so mladi politično pasivni in neangažirani, Farthing 

(2010) namenja dejstvu, da je omejena že z vidika »odraslocentričnosti«, saj so jo dali odrasli. 

Starejši odrasli ljudje so namreč definirali, kakšen naj bi bil dober aktiven državljan, ob tem pa se 

niso vprašali, kaj si mladi predstavljajo pod tem pojmom. Tudi priročniki za politično 

participacijo opozarjajo, da termin mladost in s tem pravico do politične participacije v veliki 

meri definirajo zakoni (Göksel, 2010) ter da se meja, ko mladi polnopravno vstopijo v politično 

in ekonomsko sfero odraslih, razlikuje od države do države. V večini držav mladi dobijo volilno 

pravico z 18. letom starosti, čeprav je v številnih državah veliko govora o znižanju starostne meje 

do volilne pravice (Miheljak, 2002), saj zagovorniki menijo, da mladi, preden dobijo volilno 

pravico, velikokrat niso zastopani na ravni odločanja v zvezi z uradnimi institucijami in 

izvajanjem politik in tako nimajo formalne moči, da bi izvajali pritisk na politike v zvezi z 

njihovimi interesi in potrebami (Göksel, 2010).  

5.5   PRESEGANJE UVELJEVLJENIH PARADIGEM PARTICIPACIJE 

MLADIH 

Na drugi strani Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) nasprotuje obema uveljavljenima 

paradigmama politične participacije mladih. Pravi, da sta izrazito neprimerni in na mlade delujeta 

nespodbujajoče oz. jih ne opolnomočata. Tudi Farthing (2010) se zato namesto na prevladujoče 

tradicionalne paradigme neangažiranosti in neparticipacije ter namesto na kritične tradicionalne 

paradigme novih oblik participacije mladih raje naslanja na novo paradigmo, ki temelji na teoriji 

razumevanja mladih v družbi tveganja (Beck in Beck-Gernsheim, 2001). Farthing (2010) 

poudarja, da je ta paradigma veliko bolj alternativna ter opolnomoča mlade, saj jih razume kot 

radikalno nepolitične (v nasprotju z razumevanjem mladih kot politično neangažiranih ali 

angažiranih na nove načine). Najnovejša paradigma upošteva nove načine življenja mladih v 

novih oblikah in sferah ter brez obsojanja sprejema tudi možnost popolnega neudejstvovanja oz. 

»delanja ničesar« (Farthing, 2010, str. 188). Pri Beckovi ideji o nepolitičnih mladih gre za čisto 

novo razumevanje mladih v primerjavi z drugimi paradigmami participacije, saj Beck (Beck in 
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Beck-Gernsheim, 2001) na mlade ne gleda niti kot na »slabe«, lene, apatične, nepolitične in 

neangažirane niti kot na »dobre« in angažirane. Avtor svojo premiso razloži z vidika mladih, 

kakor so oni ponotranjili demokracijo, in ne tako, kot jo dojemajo odrasli. Beck (Beck in Beck-

Gernsheim, 2001, str. 158) govori o »otrocih svobode«, ki živijo v svobodi, kakršne si predhodne 

generacije niso mogle niti predstavljati. In ravno zaradi zavedanja o tem je treba upoštevati, da 

vsaka populacija razume določen fenomen s svojega vidika. Tako starejše generacije razumejo 

mladinsko participacijo skozi svoje zaznavanje in jo projicirajo nase ter skušajo razumeti skozi 

primerjavo, kar je za Becka (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) neprimerno in nesprejemljivo. 

Svoje mnenje argumentira z razlago, da paradigma neangažiranosti mladih mlade napačno 

razume kot problem, in poudarja, da mladi niso pasivni in problematični, ampak je ravno njihovo 

zavračanje politike način soočanja s svobodo v družbi tveganja. Poleg tega Beck (Beck in Beck-

Gernsheim, 2001) opozarja, da se paradigma neangažiranosti mladih lahko s strani odraslih hitro 

spusti na nivo »ko sem bil jaz mlad«, »v mojih letih« ipd., ki ne upošteva družbenih sprememb. 

 Mladi v tem spopadanju s problemi in navajanju na plavanje v družbenem toku sprememb zelo 

dvomijo v sposobnost države, da bi razumela ali zmogla nadzorovati nejasnosti in tveganja 

(Kirbiš in Flere, 2011). Zato se odločijo za nov način politične participacije. Gre za t. i. »živo 

politiko« samoaktualizacije, pri čemer mladi živijo politično ideologijo (Giddens, 1991, str. 9). 

Samoaktualizacija prinese mikro-politične in problemsko zastavljene akcije, v katerih mladi ne 

nastopajo proti državi, ampak proti specifičnim problemom, ki se jih konkretno tičejo (Giddens, 

1991). Pri tem so pogosta npr. vprašanja trajnostnega razvoja, enakosti in revščine. Najnovejše 

oblike participacije se tako večinoma dogajajo izven državnih sfer. Naloge ter oblast in moč, ki 

so jih prej imele državne institucije, so sedaj prevzele nevladne organizacije, ki krovno pokrivajo 

in podpirajo participacijo mladih in jih povezujejo v različne akcije (Baumkirher, idr., 2011). 

Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) ravno v tem aktivnem reševanju problemov mladih vidi 

začetek novih političnih pristopov, za katere so značilne manjše, vendar intenzivne in osebne 

akcije. Čeprav gre lahko za stara vprašanja in probleme, se je treba zavedati, da mladim 

predstavljajo nove izzive, ki jim lahko poiščejo nove rešitve. Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 

2001) pravi, da starejše generacije v primerjavi z mlajšimi niso tako dobro opremljene za 

razreševanje ne posameznih ne globalnih vprašanj, saj za razliko od starejših mladi iščejo 

odgovore na globalna vprašanja z individualno akcijo. Če povzamemo, bi lahko rekli, da mladi 
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mislijo globalno in delujejo lokalno. Zato mladi danes živijo politiko in ne glasujejo za 

spremembe, ampak sami ustvarjajo spremembe (Farthing, 2010). Nove oblike mladinske 

participacije so posledica njihovega osebnega prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja. Zato 

se politika, ki zajema moč državnih predstavnikov, preprosto ne sklada z načinom življenja 

mladih, ker oni morajo in želijo aktualizirati svojo politiko. Zato se udejstvujejo v novih oblikah 

mladinske politične participacije, ki zajemajo vse od »on-line« participacije do politično 

pogojenega potrošništva (Bennett, 2008). 

5.6   POLITIKA MLADINSKE ANTIPOLITIKE 

Čeprav Beckova paradigma na hitro morda zveni podobno kot paradigma angažmaja, je vendarle 

drugačna. Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) na mlade ne gleda kot na aktivne in angažirane 

v »politiki«, ampak pravi, da »kill-joy« politika nima prostora v življenju »fun-loving« ljudi. 

Zato so mladi izoblikovali »barvito uporništvo proti neizmernemu dolgčasu in obveznostim, ki so 

jim bile dane« (Beck in Beck-Gernsheim, 2001, str. 159). Tudi avtorica Ule (2000) razlaga upad 

zanimanja mladih za politiko v prakticiranju visoko političnega zanikanja politike. Pravi, da 

mladi »ostajajo zunaj, s tem, ko so odkrili nekaj zase, kar odrasle spravlja v paniko – zabavo: 

zabavo-šport, zabavo-glasbo, zabavo-potrošnjo, zabavo-delo, zabavo-življenje« (Ule, 2000, str. 

81). In ker politika nima nič opraviti z zabavo in deluje kot ubijalka zabave, so mladi po lastnem 

razumevanju in površnem pogledu »nepolitični« (prav tam). To povezavo med zabavo in 

zakoreninjenim zavračanje tradicionalne politike je Beck poimenoval »politika mladinske 

antipolitike« (Beck in Beck-Gernsheim, 2001, str. 159). Pri tem navaja primere mladih, ki 

zavračajo udejstvovanje v konvencionalnih oblikah politične participacije, ob tem pa gledajo 

določeno TV-serijo ali kupujejo določeno blagovno znamko, s čimer se pravzaprav vedejo zelo 

politično. Čeprav so torej načrtno umaknili pozornost od politike in njenega dela, ob svojih 

dejanjih pravzaprav manipulirajo s političnimi močmi. In ravno vprašanje moči je bistvo politike, 

ki jo mladi proizvajajo s svojo odstranitvijo iz politike. Beck (2001) pravi, da je ravno to 

odklonilno vedenje politike umika njihova nova močna oblika akcije. Če živijo politiko, je 

potemtakem ne-aktivnost največji izziv, ki si ga lahko postavijo. 

Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) preko novega razumevanja navidez »nepolitične« 

mladine, ki zavrača politiko, odpre novo razumevanje politike mladih. Zaveda se, da, da se mladi 

ne izogibajo političnim področjem, ker so nepolitični ali leni, ampak ker so spremenili celotno  
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podobo politike v zabavno in ustvarili nove oblike akcije. Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) 

zato pravi da rešitev za nastalo situacijo ne leži v dviganju moči tradicionalni politiki v novih 

oblikah participacije, ker jih bodo mladi preprosto zavrnili kot neprimerne. Nov pogled upošteva, 

da se mladi umikajo in bežijo iz politike ter da so hkrati globoko politični. To zavedanje pa 

opolnomoča ravno zavračanje. Videti je, da je ravno umik iz politike velikokrat temelj njihovega 

udejstvovanja. Mladi so tako hkrati angažirani in neangažirani v novih sferah z legitimno močjo. 

In sicer tako, da so neangažirani v tem, kar trenutno razumemo kot politično in svojo 

angažiranost konkretno živijo. 

5.7    NOVA POLITIKA MLADINSKE PARTICIPACIJE – POLITIKA 

ZABAVE 

Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) pravi, da je rešitev participacije in problema političnosti 

mladih v ustvarjanju popolnoma nove politike in ne v preoblikovanju starih oblik politike. 

Farthing (2010) ob tem dodaja, da mora biti na novo oblikovana politika zabavna, da poživlja in 

energizira – torej taka, kot so mladi sami. »Politika zabave« (Farthing, 2010, str. 191) v sebi nosi 

vprašanje, kako zares zaživeti ponotranjeno svobodo, in skuša najti odgovore na konkretna 

življenjska vprašanja, kako npr. živeti koherentno življenje v fragmentarnem družbenem svetu. 

Nova »politika zabave« si zastavlja konkretna vprašanja, kako živeti v danih razmerah in kako 

lahko skupaj živimo kot svet. Nova paradigma političnega in družbenega udejstvovanja naj bi 

tako politiko ponovno naredila zanimivo in zabavno. 

Beckova ideja o na videz »nepolitični« mladini je lahko uporabno orodje za razumevanje 

politične participacije mladih, ki je tako kot vsaka druga družbena skupina pod vplivom različnih 

družbenih in kulturnih faktorjev (Beck in Beck-Gernsheim, 2001). Zato je, kot pravi Farthing 

(2010), še toliko bolj pomembno občutljivo razumevanje različnih pristopov participacije mladih, 

kar vključuje poznavanje novih življenjskih potekov, sfer in oblik ter zavedanje pomembnosti 

politične (ne)angažiranosti mladih.  Pri tem pa naj bi bila po njegovem »politika zabave« trenutno 

najboljše orodje za usmerjanje življenj mladih in spopadanje z razmerami v družbi tveganja. 
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6.     OVIRE NA POTI PARTICIPACIJE MLADIH 

Na poti udejstvovanja mladih se pojavljajo različne ovire. Predstavljajo jih lahko kulturne norme, 

ki še vedno poudarjajo hierarhične odnose med odraslimi in mladimi, ali pa ekonomske ovire, saj 

se mladi zaradi nizkega dohodka ne morejo udejstvovati in se ne udejstvujejo v drugih 

aktivnostih ali pa ves čas namenijo delu za preživetje. Izpostavljeno je tudi pomanjkanje dostopa 

do informacij, ki je bistveno orodje za participacijo. Problem je tudi zakoreninjena miselnost, 

bazirana na predsodkih in stereotipih, kakšen naj bi bil odnos med mlajšo in starejšo generacijo 

(Golomberk, 2002). O podobnem fenomenu govori tudi Roger (2008), ko razlaga nujnost 

spremembe pogleda odraslih na mladino. Tudi Tayo (2002) opozarja, da bo, dokler odrasli ne 

bodo spremenili paradigme dojemanja mladih, v šolah in domačem okolju zelo težko ustvariti 

vzdušje za participacijo. Okolje, ki jih ne podpira, mladim odvzame motivacijo, da bi bili v njem 

aktivni, sploh če jim odrasli jasno dajo vedeti, da ne verjamejo, kako pomembni, resni in 

kompetentni so lahko. Po drugi strani pa pozitivne izkušnje in podpora iz okolja dajejo mladim 

moč, da odkrijejo svoje potenciale in voljo za participacijo (Mesquita, 2002) 

Jaya (2002) v svoji raziskavi navaja zanimive ugotovitve, kako mladi gledajo odrasle in kako 

odrasli vidijo mlade. Odrasli pravijo, da so mladi premalo predani svojemu delu in stvarem, ki jih 

počnejo, da so preveč zaverovani vase, nedisciplinirani, nimajo interesa delati dolgoročnih 

načrtov, so zelo temperamenti in muhasti, nimajo izkušenj in se želijo samo zabavati. Mladi 

odrasle zaznavajo kot preveč zahtevne, nepripravljene dajati možnosti, take, ki nočejo dati 

osebnega prostora, zavezane trenutni realnosti, nezainteresirane za čustvene aspekte, striktne in 

dolgočasne. 

Čeprav bi lahko rekli, da gre za dva ekstrema z dveh skrajnih točk, lahko v obeh opisih najdemo 

nekaj resnice, če ju le ne razumemo kot obtožbe. Bistveno vprašanje pri tem pa je, kako prednosti 

in slabosti uporabiti v prid participaciji obeh starostnih skupin, morda še bolj mladih. Ravno s 

tem vprašanjem se bom podrobneje ukvarjala v empiričnem delu diplomskega dela. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1.     OPREDELITEV PROBLEMA S CILJI 

Pretekle raziskave kažejo, da mladi ne kažejo pretiranega interesa za vključenost v družbene 

aktivnosti. Njihova participacija se namreč bolj omejuje na pasivno spremljanje dogodkov. 

Čeprav naj bi bili mladi visoko pripravljeni angažirati se v izvajanju družbenih sprememb, v 

realnosti obstaja dvom, da dejansko vstopajo v akcije za izvajanje družbenih sprememb, saj naj bi 

na njihovo nezainteresiranost v družbenih aktivnostih vplivala predvsem njihova ocena, da je 

njihov vpliv na družbene spremembe v prihodnosti majhen (Ule, 1996). 

Sklepam, da bi mladi želeli participirati v družbi in prinašati spremembe v družbeno življenje, 

vendar mislim, da je njihov glas premalokrat upoštevan, zato sem s pomočjo raziskave želela 

izvedeti, kaj mladim sploh pomeni prevzemanje aktivne družbene odgovornosti, zakaj se 

udejstvujejo ali ne udejstvujejo v družbenem življenju, s katerimi težavami se na poti 

participacije srečujejo, kaj si želijo ter do kakšnih pomoči in rešitev bi radi prišli, da bi lahko 

postali odgovorni aktivni državljani. 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti, s kakšnimi težavami se mladi srečujejo na poti k aktivni 

družbeni odgovornosti, kako si predstavljajo idealno vključeno in družbeno odgovorno življenje, 

kje in kakšne rešitve predlagajo in vidijo na tem področju ter kaj zanje sploh pomeni participacija 

in aktivno državljanstvo. 

2.     RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 RV 1: S katerimi problemi se srečujejo mladi, kaj jim trenutno predstavlja glavne težave 

na poti k aktivnemu družbeno odgovornemu življenju? 

 RV 2: Kaj si mladi predstavljajo pod pojmom participacija? Se smatrajo za aktivne 

državljane? 

 RV 3: Kako si mladi predstavljajo zanje idealno družbeno stanje? 

 RV 4: Kakšne rešitve in priložnosti vidijo na področju participacije in aktivnega 

državljanstva za izpostavljene probleme? 
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3.     RAZISKOVALNA METODA 

Pri raziskovanju sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, saj glede na raziskovalna 

vprašanja in cilje omogoča celostno razumevanje participacije kot družbenega procesa in tudi 

mladih kot skupine.  

4.     VZOREC  

Vzorec v raziskavi predstavlja sedem mladih (4 dekleta in 3 fantje) od 19. do 29. leta, ki so se 

prostovoljno udeležili tematske delavnice na temo participacije. Večina udeležencev je študentov, 

eden od njih je že zaposlen, eden pa brezposeln. Udeleženci delavnice so se med seboj že poznali, 

in sicer kot člani društva, v prostorih katerega je delavnica potekala. Ker so nekateri v njem zelo 

aktivni, namenoma ne izpostavljam imena društva in imen udeležencev. Vsi udeleženci so kot 

motiv za udeležbo na delavnici navajali zanimanje za mladinske teme, aktivno državljanstvo in 

participacijo. Nekateri so navajali tudi željo po delitvi pogledov in doživljanj v zvezi z aktualnim 

družbenim dogajanjem.  

5.     RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Kot instrument raziskave v okviru diplomskega dela sem uporabila dva pripomočka: tematsko 

delavnico in fokusni intervju. Delavnica je bila razdeljena na tri dele. V prvem delu so mladi 

individualno preko izdelave kolaža skušali nakazati glavne probleme, s katerimi se soočajo na 

poti aktivnega družbenega življenja. Kolaž in njegovo problematiko so nadalje tudi predstavili. V 

drugem delu so po metodi »fish bowl« razpravljali o zanje idealnem stanju v družbi. V tretjem 

delu pa so iskali konkretne rešitve za probleme, ki so jih izpostavili v prvem delu delavnice. 

Podrobnejši potek in koncept delavnice je opisan v prilogi 1, fotografije kolažev pa se nahajajo v 

prilogi 2. 

Preko fokusnega intervjuja so se udeleženci osredotočili na razumevanje participacije, aktivnega 

državljanstva in odgovornosti mladih ter na razumevanje težav, ki so jih izpostavili v prvem delu. 

Nabor vprašanj za fokusno skupino se nahaja v prilogi 3. 

6.     POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  

Tematska delavnica je bila po predhodnem oglaševanju v obvestilih in v vabilih različnih 

mladinskih organizacij izvedena konec marca 2013 v prostorih enega od mladinskih društev v 

Ljubljani. Vsi udeleženci so se je udeležili prostovoljno. Celotno dogajanje na delavnici je bilo z 
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dovoljenjem udeležencev posneto z diktafonom. Poleg zvočnega gradiva je bil vir podatkov tudi 

vizualno gradivo – kolaži, ki so nastali na delavnici in bili predstavljeni s strani udeležencev. 

7.     POSTOPEK ANALIZE ZBRANIH EMPIRIČNIH PODATKOV  

Zbrane podatke v raziskavi sem obdelala po naslednjem postopku:  

o Iz posnetkov delavnice in fokusnega intervjuja sem naredila transkripcijo.  

o Po večkratnem branju empiričnega gradiva sem v skladu z raziskovalnimi vprašanji 

naredila »ad hoc« analizo in pri tem izpostavila pomembne teme.  

o Raziskovalno gradivo sem kodirala na več ravneh, v skladu z raziskovalnimi vprašanji, in 

ob tem določila enote kodiranja. Pri kodiranju sem uporabila induktiven pristop, kar 

pomeni, da kode niso bile pripravljene vnaprej, saj je bila že sama delavnica zastavljena 

tako, da je v svojih delih nosila bistvo posameznega raziskovalnega problema. 

o Pri analizi transkripta fokusnega pogovora sem si pomagala tudi z vizualnim gradivom – 

kolaži (ki so bili dopolnjeni s komentarji udeležencev). 

o V zadnjem koraku postopka kvalitativne analize sem oblikovala kontekstualne pojme in 

jih opredelila. 

8.     PRIKAZ REZULTATOV  

V tabeli se nahajajo temeljni izseki izjav udeležencev, ki so relevantni za posamezni raziskovalni 

problem. Shematski prikaz je urejen po kontekstualnih pojmih (KP), ki jih sestavljajo kode 

prvega in drugega reda, nekateri pa zajemajo tudi posamezne podpojme. V primeru KP 1 se 

podpojmi ujemajo s kodami drugega reda in so zato odebeljeni, medtem ko so pri ostalih 

kontekstualnih pojmih podpojmi zapisani posebej v naslovu tabele. 

Za lažji pregled in razumevanje so v tem delu naloge izbrani le posamezni primeri, medtem ko se 

drugi nahajajo v prilogi 4.  

Tabela 2: Prikaz rezultatov po kontekstualnih pojmih 

KP 1: AKTUALNI PROBLEMI MLADIH 

Izbrane izjave udeležencev Kode 1. reda Kode 2. reda 

»V moje življenje trenutno z vseh strani sekajo 

številke: računi, položnice … in birokracija 

Ujetost v ekonomske in 

birokratske aparate 

Finančna 

problematika 
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nasploh.« 

»Želela bi se čim prej osamosvojiti in zaživeti 

po svoje …« 

 

Problem doseganja 

osamosvojitve 

 

Problematika 

osamosvojitve 

 

»Naslednja stvar je bivanje – za v bodoče, 

skupno gnezdece.« 

Ureditev bivanja 

 

Bivanjska 

problematika 

»In pa delo … vse skupaj je pod vprašanjem.« Zaposlitev 

 

Zaposlitvena 

problematika 

»Tudi izobraževalni sistem nas ne usposobi 

za eno konkretno obliko samostojnosti, 

samostojnega in aktivnega državljanstva.« 

Neustreznost 

izobraževalnega 

sistema 

Izobraževalna in 

študijska 

problematika 

»Bistveno vprašanje s katerim se trenutno 

soočam je, kako načrtovat pot naprej.« 

Vprašanje prihodnosti Individualni vidiki 

težav 

»… se pojavi strah, ko se pojavi priložnost, da 

bi nekaj naredil, se pojavi negotovost.« 

Strah in negotovost ob 

izzivih 

Individualni vidiki 

težav 

»… zamegljenost, nejasnost, ki jo mladi 

trenutno zelo doživljamo.« 

Problem nejasnosti in 

negotovosti 

Individualni vidiki 

težav 

 

KP 2: ŠIRŠI DRUŽBENI PROBLEMI 

»Smo generacija, ki jih ni nihče nič 

vprašal. Ne pridemo do besede.« 

Generacija mladih, glas 

mladih 

Neupoštevanje mladih 

»Problem, ki smo ga pokasirali od 

»prastricev« (Slovanov, Slovencev). 

Vedno smo bili proti, ker smo imeli 

oblast. Problem je, ker smo sedaj sami 

proti sebi.« 

Problem zgodovinskih 

ozadij in posledice le-

teh 

Vpliv zgodovinskih ozadij 

»… nas mediji »šopajo« z brezupom in 

zahojenostjo.« 

Mediji širijo občutek 

nemoči in brezupnosti 

Negativen vpliv medijev 
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KP 3: POSLEDICE AKTUALNIH PROBELMOV MLADIH 

»Zaradi vsega tega včasih zmanjka 

enega poskoka, zagona v življenju …« 

Pomanjkanje motivacije Motivacija 

»Vprašanje je, kako hkrati živeti v 

harmoniji s samim seboj in z drugimi. 

Kako živeti, kar si ti želiš in da nisi 

zaradi tega v konfliktu z drugimi.« 

Vizije in želje Vprašanja, ki jih odpirajo 

problemi 

 

KP 4: PARTICIPACIJA IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

»Aktivni državljan je nekdo, ki se je 

pripravljen izpostavit s svojimi idejami in 

za njimi stati.« 

Izpostavljanje kot 

aktivno državljanstvo 

Aktivno državljanstvo 

»Ob tem tudi spremljaš, kakšno je stanje 

v državi. To smo dolžni. Volitve so samo 

pika na i.« 

Volitve in spremljanje 

političnega dogajanja 

Politična participacija 

Kako naj bi se vedel aktiven in 

odgovoren državljan? 

»Predvsem vsakdanje zadeve.« 

Aktivno državljanstvo 

in participacija se kaže 

v vsakdanjih zadevah 

Udejstvovanje v 

vsakdanjem življenju 

KP 5: IDEALI 

»Predstavljam si, da z 19. leti, ko greš na 

faks se osamosvojiš, prerežeš popkovino, 

tudi finančno čim bolj« 

Potek osamosvajanja Osamosvojitev  

» Potrebna bi bila bistveno bolj ugodna 

stanovanjska politika.« 

Ugodnejša stanovanjska 

politika 

Stanovanjska politika 

»… imaš za sabo toliko znanja in 

izkušenj, da lahko direktno stopiš na 

delo.« 

Omogočen takojšen 

vstop na delo 

Ugodnosti študija 
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KP 6: MOŽNE REŠITVE 

Kontekstualni pojem možne rešitve je razvejan v 6 podpojmov: aktivnosti, izobraževanje, 

sprememba mišljenja, močne točke in viri, zaposlovanje in alternativa. 

AKTIVNOSTI 

»… šele to je lahko začetek demokracije. 

Če bi vsak vzel pobude v svoje okrilje.« 

Prevzemanje pobud Prispevek k rešitvi 

»Ob tem soočenju je treba samega sebe 

usposobit, kako boš ta problem začel 

reševat.« 

Usposabljanje samega 

sebe za reševanje težav  

Samousposobljenost 

»… ugotovitev, da to »ni samo moj 

problem« znak, da se s tem že soočam in 

da sem na poti razreševanja« 

Soočanje s problemom Način razreševanja 

problemov 

IZOBRAŽEVANJE 

»Neke vrste izobraževalni program, ki bi 

razširil opcije, kaj lahko, kaj je možno, 

da bi razširil možnosti ljudem.« 

Izobraževalni program Vloga izobraževalnega 

sistema za participacijo 

Ali sebe vidite kot aktivnega in 

odgovornega državljana? 

»Da, že od referata pri ekologiji naprej. 

Ko grem po ulici poberem papirčke.« 

Prakticiranje aktivnega 

državljanstva že v šoli 

Vloga izobraževalnega 

sistema za aktivno 

državljanstvo 

SPREMEMBA MIŠLJENJA 

»Vse se začne v glavah.« Začetek participacije je 

v mišljenju 

posameznikov 

Pomen mišljenja 

»Nihče ni nemočen, lahko začneš z 

neznatno stvarjo kot je papirček od 

žvečilke in potem greš naprej.« 

Občutek moči in 

zmožnosti 

Možnosti 

MOČNE TOČKE IN VIRI 

»… se lotili podpore tega, da bi dobili 

dobre kadre, čim bolj izobražene, jim 

Podpora uspešnemu Potenciali 
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dali čim več možnosti« 

»Mora najti tisto … kje pa je Slovenija 

močna, kje ima perspektivo.« 

Podpora močnim 

točkam 

Močne točke, viri 

ZAPOSLOVANJE 

»Logiko stalne trajne zaposlitve bi bilo 

treba obrnit, da bi bil človek vesel, da 

gre lahko tudi za en mesec ali tri mesece 

delat.« 

Novo dojemanje 

zaposlitve 

Nova zaposlitvena politika 

»Starejši bi se morali umakniti 

mlajšim.« 

Dati prostor mladim, ne 

delovnemu mestu 

Nova zaposlitvena politika 

ALTERNATIVA 

»… da bi prijavili alternativno stranko 

in da bi uredili program« 

Preseganje starih 

političnih delitev 

Nova politična zasnova  

»… večjo kulturno in intelektualno 

izmenjavo in odprtost, da bi se prebijala 

zaplankanost, ki smo jo podedovali v 

svojem domačem okolju …« 

Kulturna in 

intelektualna izmenjava 

Preseganje omejenosti in 

okvirjev 
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9.     INTERPRETACIJA REZULTATOV GLEDE NA RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA  

S kvalitativno analizo zbranega empiričnega gradiva so se izpostavili naslednji kontekstualni 

pojmi: aktualni problemi mladih, posledice aktualnih problemov, širši družbeni problemi, 

možne rešitve, ideali ter participacija in aktivno državljanstvo. 

V nadaljevanju bom preko raziskovalnih vprašanj opisala in opredelila posamezne kontekstualne 

pojme. 

Interpretacija rezultatov prvega raziskovalnega vprašanja 

RV 1: S katerimi problemi se srečujejo mladi, kaj jim trenutno predstavlja glavne težave na poti 

k aktivnemu družbeno odgovornemu življenju? 

V povezavi s tem raziskovalnim vprašanjem sem skozi analizo podatkov izoblikovala tri 

kontekstualne pojme, in sicer aktualni problemi mladih, posledice aktualnih problemov ter širši 

družbeni problemi. 

Kontekstualni pojem aktualni problemi mladih vključuje izjave, v katerih so udeleženci izrazili 

glavne težave, s katerimi se srečujejo kot aktivni mladi državljani. Omenjeni pojem zajema 

podpojme: finančna problematika, bivanjska problematika, zaposlitvena problematika, 

problematika osamosvajanja, izobraževalna in študijska problematika ter individualni vidiki 

težav. 

Pod finančno problematiko so udeleženci izpostavili problem pretirane vpletenosti v ekonomski 

aparat, birokracijo in številke, ki na vseh straneh prežemajo njihovo življenje. Udeleženci 

govorijo o pomanjkanju finančne varnosti in stabilnosti. Težavo predstavlja že sama ujetost v 

nenehno razmišljanje o tem, da jim primanjkuje financ, da bi izpolnili svoje želje in vizije, poleg 

tega pa problem prestavlja tudi sam način, kako priti do denarja. Dodatno pa jih obremenjuje tudi 

dejstvo, da pravzaprav nič ni zastonj in da s starostjo finančne in druge ugodnosti s strani države 

še pojemajo. 

Finančne težave vplivajo tudi na bivanjske razmere in ne omogočajo želene osamosvojitve in 

bivanja na svojem. Mladi finančne težave občutijo tudi v zvezi s šolanjem. Številne finančne reze 
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in varčevalne ukrepe navajajo kot razlog za oteževanje študija in zmanjšanje njegove kvalitete. 

Zaradi pomanjkanja denarja je pri večini pod vprašanjem nadaljevanje študija, saj marsikateri 

magistrski študij zahteva plačevanje šolnine. Finančno stisko študentje izražajo tudi v povezavi s 

prostovoljnim delom, saj pravijo, da jim prostovoljno delo ne krije stroškov, nastalih v zvezi z 

njim, in ga zato včasih ne morejo opravljati ali pa čas raje posvetijo plačanemu delu, ki jim 

omogoča večjo finančno stabilnost. 

Bivanjska problematika zajema predvsem težavo, da si mladi zaradi finančnih in drugih okoliščin 

ne morejo urediti lastnega stanovanja, kjer bi bili samostojni in neodvisni od staršev in primarne 

družine, čeprav si tega izredno želijo. 

Zaposlitvena problematika vključuje spremembe na trgu dela, kjer je posebno mladim zelo težko 

dobiti zaposlitev. Izrazili so zaskrbljenost, kako bo z njihovimi zaposlitvami v prihodnosti, ter 

strah pred nezaposljivostjo. Problem vidijo v podaljševanju delovne dobe starejšim, ki jim po 

njihovem mnenju jemljejo priložnost na trgu dela in ne dopustijo možnosti pridobivanja izkušenj 

in zaslužka. Mladi se bojijo, da doma v Sloveniji ne bodo imeli možnosti zaposlitve in bodo 

primorani iskati službo v tujini, čeprav ne bi bili radi sprožilci bega možganov in bi radi 

prispevali k stabilnejši družbi doma. V povezavi z začasnimi in študentskimi zaposlitvami mladi 

izpostavljajo problem, da so primorani opravljati različna študentska dela, ki niso neposredno 

povezana z njihovo profesionalno potjo. Pravijo, da jim ni težko opravljati nekega postranskega 

dela, saj se ne branijo novih izkušenj na različnih področjih. Problem pa jim predstavlja dejstvo, 

da se zaradi opravljanja študentskega dela, ki jim predstavlja vir dohodka in preživetja, ne morejo 

izpopolnjevati na profesionalnih področjih, ker jim za to zmanjka časa in ker na njihovih 

področjih sploh ni plačanih pripravništev, zaradi pomanjkanja sredstev pa si neplačanega 

pripravniškega prostovoljnega dela ne morejo privoščiti. 

Podkategorija izobraževalna in študijska problematika zajema izkušnjo, da izobraževalni sistem 

mladih ne usposobi zadostno za konkretne oblike samostojnosti. Izrazili so pomislek in 

zavedanje, da visoka izobrazba ni zagotovilo za preživetje in da bo potrebno najti tudi druge 

načine preživljanja, ki so bili nekoč morda značilni za manj izobražene sloje. Pri študiju so mladi 

podvrženi hudim pritiskom zaradi želja po strmem vzpenjanju na karierni lestvici in stopnji 

izobrazbe, hkrati pa izpostavljajo zavedanje, da višja izobrazba in specializacija nista zagotovilo 

za zaposlitev ali uspeh v karieri, ampak večkrat celo nasprotno. Višja stopnja izobrazbe lahko 
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mladim predstavlja oviro, saj predstavlja večje finančno breme za morebitnega zaposlovalca. Na 

področju izobraževanja mladim predstavlja problem tudi nejasnost glede nadaljevanja študija in 

uvrstitve pridobljene izobrazbe po novem bolonjskem študijskem sistemu v trenutne okvire. Kot 

pravijo udeleženci delavnice tik pred diplomo in vpisom na magisterij, ne vedo, kam se lahko 

uvrstijo in katera delovna mesta lahko z dobljeno izobrazbo dosežejo. Kot posledica finančnih 

rezov in varčevalnih ukrepov so mladim v veliki meri onemogočeni prehodi med študiji, saj je bil 

npr. letos onemogočen zaporeden in vzporeden študij na večini študijskih smeri. S tem so se jim 

močno okrnile izbire in možnosti ter s tem tudi načrti v zvezi z načrtovano kariero. 

Med individualnimi vidiki težav mladi na eni strani izpostavljajo strah in negotovost pred izzivi, 

kar zadeva družbeno udejstvovanje, po drugi strani pa se bojijo lastne pasivnosti in 

neangažiranosti. Pojavljajo se jim dvomi in strahovi v zvezi z nejasno in negotovo prihodnostjo, 

saj čutijo globoko odgovornost do sebe ter drugih. Kot pravijo, jih prav pretiran občutek 

odgovornosti močno omejuje. Osebno imajo večkrat frustrirajoč občutek nemoči, 

»zabetoniranosti« družbenih razmer in ne(z)možnosti, kar jih ovira na poti k temu, da bi aktivno 

participirali. Kot enega izmed glavnih osebnih problemov izpostavljajo osamosvajanje in 

pomanjkanje svobode, ki ga poimenujejo »klic po svobodi« in je močno povezan z željo po 

prekinitvi odvisnosti od staršev. Poleg tega nanje zelo obremenjujoče delujejo tudi pričakovanja 

pomembnih bližnjih, ki so v nasprotju z njihovimi. 

Kot širše družbene probleme, ki jih mladi udeleženci doživljajo na svoji koži, izpostavljajo 

občutek »neslišanosti«; pravijo, da so »generacija, ki jih nihče ni nič vprašal« in da ne pridejo do 

besede – kadar do nje pridejo, pa starejši njihovega glasu in predlogov ne slišijo. Tudi tuje 

raziskave kažejo podobno kompleksno sliko, namreč da si mladi želijo postati politično vključeni 

in izraziti svoje mnenje, vendar žal za to nimajo dovolj priložnosti in možnosti (Gaiser in Rijke, 

2008). Kot velik problem v slovenski družbi mladi vidijo princip nasprotovanja, ki ne temelji na 

tehtnih argumentih, ampak zgolj želji, da nekomu nasprotuješ. Na zanimiv način eden od 

udeležencev problem imenuje »problem prastricev«. Zanj pravi, da smo ga Slovenci podedovali 

skozi zgodovino, ker smo bili dolgo časa podrejeni drugim in vedno proti. Problem vidi, ker se 

princip nasprotovanja po njegovem mnenju še vedno nadaljuje v lastni državi, ko tisti, ki 

nasprotujejo, pravzaprav nasprotujejo sami sebi, svojemu narodu in državi. 
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Kot problem mladi izpostavljajo tudi to, da so »podedovali ekstremen strah od staršev«, ki se 

odraža, ker so starši odraščali v drugačnih razmerah, ki so bile stabilnejše in varnejše, in so jim 

zato razmere, v katerih so se znašli današnji mladi, precej nerazumljive, poleg tega pa si jih 

razlagajo v skladu s svojo percepcijo. Mladi v strahu staršev vidijo negativen vpliv, saj jih 

pretiran strah drugih zgolj omejuje in jim ne daje zagona, da bi aktivno pristopili k razreševanju 

težav. Tudi Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) na podoben način opozarja, da je treba 

participacijo mladih razlagati z njihovega vidika, kakor so oni ponotranjili demokracijo, in ne 

tako, kot to dojemajo odrasli.  

Znotraj svoje generacije mladi vidijo težavo v tem, da so nevešči dialoga in da imajo večkrat 

težavo pri sodelovanju in iskanju rešitev, kadar imajo nasprotne interese. Težava, ki so jo 

sodelujoči v delavnici izpostavili v zvezi z zaznavanjem drugih mladih v družbi, je 

neangažiranost in pomanjkanje aktivnosti. Povedali so, da vidijo težavo v tem, da jim anonimnost 

in izgubljanje v množici ustrezata, saj to negativno vpliva na njihovo participacijo. Kot problem 

izpostavljajo tudi razvrednotenje vrednot in negativen vpliv medijev, ki širijo občutek nemoči in 

brezupnosti. 

V zvezi s širšo družbeno problematiko so mladi opozorili tudi na marginalizirane posameznike, 

tiste na robu, ki ostajajo neopaženi. Glede splošne miselnosti so kot problem izpostavili izgubo 

veselja in vitalizma ter prevladovanje negativnega mišljenja in nezaupanja v lastne in družbene 

sposobnosti ter spremembe. Na političnem področju mladi izpostavljajo kot problem stalno iste 

ljudi na oblasti, nekompetentnost voditeljev ter korupcijo in negospodarno ravnanje z dobrinami. 

Kot posledico aktualnih problemov mladi navajajo pomanjkanje motivacije, osebne pomisleke 

in dvome v zvezi s prihodnostjo, vprašanja osebne harmonije ter vprašanja osebne vere ter 

ekstremnega strahu, ki je posledica stalne podvrženosti pritiskom in strahu drugih. 

Interpretacija rezultatov drugega raziskovalnega vprašanja 

RV 2: Kaj si mladi predstavljajo pod pojmom participacija in aktivno državljanstvo? Se smatrajo 

za aktivne državljane?  

V povezavi s tem raziskovalnim vprašanjem sem skozi analizo podatkov izoblikovala 

kontekstualni pojem participacija in aktivno državljanstvo.  
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Mladi aktivno državljanstvo razumejo predvsem kot pogum za izpostavljanje svojih idej in 

soočanje z reakcijami nanje. Vsi so mnenja, da se aktivno državljanstvo in participacija kažeta v 

vsakdanjih stvareh in majhnih dejanjih, kot so skrb za okolje, ločevanje odpadkov, osveščanje 

drugih, pozornost do drugega, vključenost v različne skupine in aktivno zavzemanje za doseganje 

določenih sprememb. Pri aktivnem državljanstvu se mladim zdi pomembno, da zgrabijo različne 

priložnosti in vzamejo pobude v svoje roke ter ne čakajo, da bo država poskrbela zanje. 

Udeleženci delavnice se ne strinjajo s tem, da ljudje npr. izkazujejo svoje nezadovoljstvo na 

ulicah. To se jim ne zdi pravo aktivno državljanstvo, ker pravzaprav tisti, ki manifestirajo, 

navadno ne sprožijo konkretnih dejanj, ki bi imela lokalne posledice, ampak zgolj pokažejo 

nestrinjanje, ne nakažejo pa drugačnih možnosti in rešitev. Vprašani participacijo razlagajo kot 

prevzemanje celostne odgovornosti za dogajanje v družbi, ne zgolj zbiranje z namenom izražanja 

nasprotovanja. 

Pri tem izpostavljajo, da stavke in protesti niso edine možne oblike participacije. Večina 

udeležencev nasprotuje manifestnim oblikam participacije in jih vidi celo kot beg v razmere, ki 

sicer potrjujejo obstoj težav, ne doprinesejo pa k aktivnemu spoprijemanju z njimi. Poleg tega 

izpostavljajo, da aktivno državljanstvo ne pomeni pasivnega čakanja, da npr. stvari uredi država, 

ampak aktiven državljan to stori sam s spremljanjem dogajanja, predlogi in rešitvami. Aktivno 

državljanstvo opišejo kot sklop dejavnosti, ki zajemajo akcijo in se prenašajo od človeka do 

človeka. Prav tako kot različni raziskovalci participacije tudi mladi sami vidijo aktivno 

državljanstvo skozi aktivnosti na podlagi vsakdanjih izkušenj (Golomberk, 2002). 

Mladi participacijo opisujejo tudi kot skrb za naravo, kot tržno ekonomijo in ozaveščeno 

potrošništvo, kjer izpostavljajo nakup slovenskih izdelkov, skrb za ohranjanje kulturne dediščine 

in širjenje nacionalnega znanja in zavesti. Kot osnovo in skoraj predpogoj za aktivno 

državljanstvo vidijo poznavanje Slovenije in slovenske zgodovine, običajev, pesmi ter narodnih 

simbolov. 

Politično participacijo vidijo kot pomembno stopnjo na lestvici participacije in aktivnega 

državljanstva, vendar ob tem poudarjajo, da udeležba na volitvah ni edina možnost participacije, 

čeprav predstavlja njen pomemben del. Ob tem poudarjajo, da so »volitve le pika na i aktivnemu 

državljanstvu« in participaciji in da je pomembno globlje razumevanje tega, zakaj bi nekoga 

podprli na volitvah. Še pomembnejše pa se jim zdi aktivno spremljanje stanja v državi. V 
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politični participaciji se mladim tako ne zdi bistveno, da oddajo svoj glas, ampak da se zavedajo, 

kaj želijo s tem storiti in kako bo to nadalje vplivalo na življenje v državi. Pomembnejše kot 

sodelovanje v konvencionalnih oblikah participacije se jim zdi spremljanje dnevne politike in 

udejstvovanje v vsakdanjih stvareh, ki jih razumejo kot družbeno odgovornost. Do podobnih 

ugotovitev so prišle tudi domače in tuje raziskave, ki opozarjajo, da se »nizka stopnja udeležbe 

mladine nanaša predvsem na konvencionalno politiko, ki zajema formalno, institucionalno in 

strankarsko politično participacijo« (Kirbiš in Flere, 2011, str. 178). Podobno tudi Berger (2009), 

poznavalec in preučevalec politične participacije, govori o pomenu participacije izven obdobja 

volitev, ne pa toliko na samih volitvah. 

Prav vsi sodelujoči sami sebe smatrajo za aktivne državljane. Svoje odgovore utemeljujejo s 

sodelovanjem v različnih mladinskih organizacijah, posebno v mladinskem društvu. Kar šest od 

sedmih je mladinskih voditeljev, kar pomeni, da usposabljajo mlajše generacije mladinskih 

trenerjev in s tem skušajo konkretno doprinesti k participaciji mladih. Menim, da njihovo 

družbeno angažiranost potrjuje že dejstvo, da so se samoiniciativno udeležili delavnice. 

Interpretacija rezultatov tretjega raziskovalnega vprašanja 

RV 3: Kako si mladi predstavljajo zanje idealno družbeno stanje? 

Odgovore na to raziskovalno vprašanje zajema kontekstualni pojem ideali. 

Po besedah udeležencev bi bilo idealno, če bi mladi ob začetku študija lahko šli od doma in se 

osamosvojili, živeli samostojno ter med študijem vzporedno razvijali poklicno pot. Predstavljajo 

si, da bi jim bila med študijem omogočena plačana študijska praksa na želenih področjih in da bi 

jim študij omogočil razvoj razširjene socialne mreže, ki bi neposredno pripomogla k zaposlitvi. 

Kot idealno alternativo študentskim servisom vidijo študentsko delo, ki bi se že štelo v delovno 

dobo. Kot ideal si po končanem študiju zaradi zadostne prakse tudi predstavljajo takojšnjo 

zaposlitev. Idealno zanje bi bilo, da bi jim bili povrnjeni stroški prostovoljnega dela in da bi se 

jim prostovoljno delo, če bi ga opravljali na svojem poklicnem področju, tudi formalno štelo med 

delovne izkušnje. 

Ugodnejše življenje si predstavljajo predvsem z doseganjem večje finančne stabilnosti. 

Predstavljajo si ugodnejšo stanovanjsko politiko ter stanovanja, ki bi bila dostopnejša za 



35 

 

študentske žepe. Na osebnem področju si želijo predvsem ohraniti svojo pristnost, izzive, najti 

harmonijo znotraj lastnih in tujih pričakovanj ter početi to, kar jih zanima. Idealno zanje bi bilo, 

da bi sledili začrtanim poklicnim in osebnim ciljem ter jih tudi dosegli. Ključnega pomena pri 

tem pa jim je tudi zaupanje v sposobnosti mladih, saj pravijo, da bi bilo idealno, če bi družba 

nanje gledala kot na kompetentne in sposobne posameznike, ki imajo moč vplivanja na družbene 

spremembe. 

Interpretacija rezultatov četrtega raziskovalnega vprašanja 

RV 4: Kakšne rešitve in priložnosti vidijo na področju participacije in aktivnega državljanstva za 

izpostavljene probleme? 

Odgovori na to vprašanje so zajeti v kontekstualni pojem možne rešitve, ki se deli na naslednje 

podpojme: aktivnosti, sprememba mišljenja, močne točke in viri, izobraževalni sistem, zaposlitev 

in alternativa. 

Kot odgovor na aktualne probleme, ki jih doživljajo, mladi velik del rešitev vidijo v aktivnem 

prevzemanju družbene odgovornosti. Poudarjajo občutek, da lahko vsakdo nekaj stori, da ni nihče 

nemočen in lahko nekaj stori in prispeva k rešitvi, če participira. Tudi glede prihodnosti mladi 

vidijo rešitev v tem, da »prevzamejo odgovornost za prihodnost v svoje roke«, ter poudarjajo, da 

je vsak akter svoje prihodnosti in je od njega samega odvisno, kako si bo uredil to prihodnost. Pri 

aktivnem prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja mladi vidijo priložnost, da bi se primeri 

dobre prakse širili s posameznika na posameznika, kar bi dolgoročno pomenilo izboljšanje stanja 

v celotni družbi. Poudarjajo torej aktivnost prav vsakega posameznika z majhnimi dejanji, ki 

imajo dolgoročno lahko velik vpliv. Pri tem opozarjajo, da je ključna zavestna osebna odločitev 

za participacijo in pogum za poskus vplivanja na tiste, ki odločajo ter si hkrati dovoliti biti tudi 

sami odločevalci. Ob tem dodajajo, da bodo morali mladi imeti pogum izboriti si besedo in 

posledično s tem vpliv. Tudi Beck (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) ravno v tem aktivnem 

reševanju problemov mladih vidi začetek novih političnih pristopov, za katere so značilne 

manjše, vendar intenzivne in osebne akcije, kjer mladi prevzemajo aktivno odgovornost za svoja 

dejanja in živijo spremembe. 
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Najučinkovitejša kompetenca za soočanje s problemi se mladim zdi »samousposobljenost«. 

Zavedajo se namreč, da družbeni in drugi sistemi ne zagotavljajo več varnosti in se ne morejo 

zanašati na zunanje procese in sisteme reševanja težav, ampak morajo sami sebe usposobiti in 

pripraviti za direktno soočenje s problemi. Ob enem izpostavljajo, da je analiza stanja in 

zavedanje, da nekaj »ni samo moj problem«, prvi znak soočanja in reševanja problema. Ravno v 

kolektivni zavesti skupine, da ima podoben problem več posameznikov, udeleženci vidijo oporo 

in spodbudo na poti participacije. Ob tem velja opozoriti, da so pri tem izpostavili tudi nevarnost, 

da zavedanje, da nekaj »ni samo moj problem«, lahko vodi tudi v apatijo in pasivnost namesto k 

angažiranosti. Vendar udeleženci to zavedanje v prvi vrsti vidijo v prid razreševanju problema. 

Kot konkretne rešitve za aktualne probleme mladi predlagajo začetek reševanja le-teh v manjših 

skupinah, kjer se začne diskutirati o problemu. Pri tem se jim zdi pomembno sodelovati s 

političnimi predstavniki in »odločevalci«, navajajo pa tudi možnost posnemanja dobrih praks 

drugih držav in organizacij, ki so na določenem področju že našle uspešne rešitve. 

Rešitve mladi vidijo in predlagajo na različnih področjih. Na področju izobraževanja predlagajo 

izobraževalni sistem, ki bi že otrokom predstavil možne načine participacije in jih navajal k njej. 

Na študijskem področju, ki ima velik pomen za nadaljevanje kariere, mladi predlagajo širšo 

paleto možnosti glede izbora prakse na želenem področju. 

Temeljni premik, ki ga mladi predlagajo kot rešitev nastalih težav, je sprememba mišljenja. Prvi 

korak k temu je zasuk zornega kota posameznikovega razmišljanja, kar bi posledično prineslo 

premik na širši družbeni ravni. Pri tem ciljajo predvsem na menjavo splošne usmerjenosti od 

pomanjkljivosti k močnim točkam, virom in potencialom. Pravijo, da se ni treba ukvarjati z 

negativnim in rušenjem negativnega, ampak s tem, kako »delovati pozitivno in konstruktivno«. 

Najprej se jim zdi ključno, da se začnejo zavedati potencialov in prednosti, ki jih imajo v državi, 

saj pravijo, da se šele za tem lahko lotijo aktivnega udejstvovanja. Rešitev vidijo v podpori 

tistemu, kar je (še) dobro, predlagajo dodatno vlaganje v pridobitev kvalitetnih kadrov, in 

delovanju na podlagi pozitivnih zgledov. Pomembno se jim zdi videti izziv in nove možnosti v 

težkih in zapletenih razmerah, slabo pa, če je to razlog za obup in pasivnost. Pri tem navajajo, 

kako je treba npr. izgubo zaposlitve razumeti kot priložnost za novo izkušnjo, kar je dobro, saj se 

z vsako izkušnjo nekaj naučimo. Glede zaposlitve udeleženci vidijo rešitev v razvoju »odprtih in 
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prehodnih delovnih mest« ter umiku starejših, kar bi mladim omogočilo tako zaposlitev kot 

pridobivanje izkušenj. 

V političnih sferah mladi vidijo rešitev v preseganju starih strankarskih in drugih delitev in 

gradnji alternativnih možnosti. Želijo si večje kulturne in intelektualne izmenjave in odprtosti, ki 

bi doprinesla k preseganju omejenosti in zamejenosti. 

Udeleženci so predlagali še nekaj zanimivih rešitev za reševanje aktualnih problemov mladih. 

Ena izmed njih je ponovna uvedba vojaščine, v kateri vidijo priložnost za vsaj »nekaj mesečno 

prekinitev popkovine, osamosvojitev ter pridobitev discipline«. Nekateri so kot rešitev za 

ekonomske in eksistencialne probleme ob dejstvu, da visoka izobrazba še ni zagotovilo za 

zaposlitev in preživetje, predlagali vrnitev k nekaterim oblikam kmetovanja, ki naj bi omogočale 

vsaj osnovno preživetje.  
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ZAKLJUČEK 

Vprašanje in raziskovanje mladinske participacije je v zadnjih letih zelo pomembna in pogosta 

tema, ki se je lotevajo tako teoretiki kot praktiki. Prav vsi se namreč zavedajo njenega pomena za 

celoten družbeni razvoj in napredek. Na številnih srečanjih in zasedanjih se veliko govori o tem, 

kako vključiti mlade, le redko pa jih kdo vpraša, kaj si oni sami mislijo o tem, kako si 

predstavljajo participacijo in s katerimi težavami se soočajo na poti do nje. 

Zato sem se odločila, da se sama pri svojem raziskovanju obrnem naravnost nanje in jih 

povprašam, kakšen je njihov pogled na situacijo, kako se z njo soočajo in česa si želijo. 

V zvezi s težavami, s katerimi se soočajo mladi, se je med raziskovanjem jasno potrdila pretekla 

ugotovitev raziskave Mladina 2010, da mladi »največ nelagodja občutijo v zvezi s pomanjkanjem 

denarja, stanovanjsko problematiko in negotovostjo glede zaposlovanja« (Musil in Lavrič, 2011, 

str. 418). Poleg tega so se kot aktualni pokazali še izobraževalna in študijska problematika ter 

individualni vidiki težav, ki se na zanimiv način na eni strani kažejo kot strah in negotovost pred 

izzivi, kar zadeva družbeno udejstvovanje, po drugi strani pa se mladi bojijo lastne pasivnosti in 

neangažiranosti.  

Raziskava me je pripeljala do spoznanja, da mladi niso pasivni oz. si ne želijo biti, in tako lahko 

zavrnem tezo avtorice Ule (1996), da mladi ne kažejo pretiranega interesa za vključenost v 

družbene aktivnosti. Udeleženci delavnice so namreč izrazili visoko pripravljenost za vključitev v 

izvajanje družbenih sprememb. Res pa je, da občutijo velik pritisk in nezadovoljstvo pri 

vstopanju v akcije za izvajanje družbenih sprememb, saj jih obremenjuje predvsem občutek, da je 

njihov vpliv na družbene spremembe v prihodnosti majhen in da so pri tem zelo omejeni. 

Pojavljajo se jim dvomi in strahovi v zvezi z nejasno in negotovo prihodnostjo, saj čutijo globoko 

odgovornost do sebe ter drugih. Kot pravijo, jih prav pretiran občutek odgovornosti močno 

omejuje. Osebno imajo večkrat frustrirajoč občutek nemoči, »zabetoniranosti« družbenih razmer 

in ne(z)možnosti, kar jih ovira na poti k temu, da bi aktivno participirali. Kot enega izmed 

glavnih osebnih problemov izpostavljajo osamosvajanje in pomanjkanje svobode, ki ga 

poimenujejo »klic po svobodi« in je močno povezan z željo po prekinitvi odvisnosti od matične 

družine. Poleg značilnih in že znanih problemov, ki jih doživljajo, so se na tematski delavnici 

odprli tudi zanimivi pogledi, ki jih pred tem nisem zasledila v literaturi. Udeleženci so svoje 

probleme na zanimiv način povezali s slovensko zgodovino in poudarili negativen vpliv 
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interpretacije aktualnih družbenih procesov in pojavov skozi oči minulih družbenih razmer. 

Pripomba udeležencev se lepo sklada z Beckovim (Beck in Beck-Gernsheim, 2001) 

razmišljanjem o družbi tveganja oz. o tem, da je treba upoštevati, da vsaka populacija razume 

določen fenomen s svojega vidika in da si torej starejše generacije drugače razlagajo sodobne 

razmere, kot jih doživljajo mlajše generacije. 

Pomembna dimenzija, ki se mi je odprla, je tudi vpliv odraslih na participacijo mladih. Moja 

raziskava je podprla ugotovitev Mesquita (2002), da mladi izgubijo motivacijo, da bi bili aktivni 

v svojem okolju, če jim odrasli dajo vedeti, da ne verjamejo, kako pomembni, resni in 

kompetentni so lahko. Zato mislim, da se ob tem lahko odpre nov pogled, ki je morda večkrat 

zapostavljen. Zavedati se moramo namreč, da je velik del odgovornosti za participacijo tudi v 

rokah odraslih, ne samo mladih, saj, kot pravi Mesquita (2002), ravno pozitivne izkušnje in 

podpora iz okolja mladim dajejo moč, da odkrijejo svoje potenciale in voljo za participacijo; to so 

mladi na delavnici izpostavili tudi sami. 

Kot opozarjajo številni avtorji (Arnett, 2006; Golomberk, 2002; Roger, 2008), si tudi vprašani 

mladi želijo, da se pogled nanje spremeni – da bi jih videli kot kompetentne in sposobne akterje 

in odločevalce v družbi. 

Na področju rešitev in idealov si mladi predstavljajo rešitev aktualnih problemov s konkretnimi 

vsakodnevnimi aktivnostmi, poudarjajo pomen preobrata mišljenja od pomanjkljivosti k močnim 

točkam in virom. Predlagajo tudi spremembe izobraževalnega sistema in dojemanja zaposlovanja 

ter izpostavljajo pomen novih in alternativnih možnosti. 

Glede doumevanja participacije in aktivnega državljanstva izsledki moje raziskave kažejo 

neverjetno koherentnost s sodobnimi razumevanji participacije. Tako kot avtorji v literaturi 

navajajo zamenjavo starih konvencionalnih oblik participacije z novimi, so tudi udeleženci 

delavnice izrazili očitno zavezanost konkretnim dejanjem v vsakodnevnem življenju, ki imajo 

počasen, a dolgotrajen vpliv na družbene spremembe. 

.  
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PRILOGA  

Priloga 1: Koncept tematske delavnice 

I. 1. del delavnice: 

1. Uvodna spoznavna aktivnost: kratka predstavitev udeležencev in pojasnilo, zakaj so se 

udeležili delavnice? Kaj jih je motiviralo k udeležbi? 

2. Individualna izdelava kolaža na problematiko, ki jo kot aktualno doživljajo kot mladi  

slovenski državljani.  

Podvprašanje v pomoč pri izdelavi kolaža se je glasilo: »S katerimi problemi se srečuješ in 

kaj ti kot mlademu trenutno predstavlja glavne ovire v aktivnem družbenem življenju.« 

Udeleženci so poljubno izpostavili enega ali več aktualnih problemov. Na voljo so imeli 

različne časopise, revije, reklame in drugo slikovno gradivo, s pomočjo katerega so izdelali 

kolaž, ki je simbolično predstavljal njihove trenutne probleme in težave na poti k 

participaciji. 

3. Poimenovanje ključnih tem in problematik, ki so jih izpostavili s kolažem. Vsak 

udeleženec je poimenoval svoj kolaž in ime zapisal na list. 

 

4. Opis in predstavitev kolažev ter izpostavljene problematike. V skupini je vsak 

izmenično predstavil, katero problematiko predstavlja njegov kolaž. 

 

5. Razvrščanje problemov izpostavljenih na kolažih v večje sklope po posameznih 

področjih. Udeleženci so posameznim problemom izpostavljenim na kolažih določili 

»skupni imenovalec« – določili so »skupen naslov problemov«. Na ta način so se po 

posameznih problematikah razdelili v 3 skupine, v katerih so sodelovali v nadaljevanju. 

Skupine kolažev so kot »otoke« pustili na tleh in se preselili v drugi del dvorane, kjer je 

sledil 2. del delavnice. 
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II. 2. del delavnice: 

Pogovor o za mlade idealnem družbenem stanju zanje po metodi »fish bowl« 

V drugem delu dvorane sta bila iz stolov oblikovana notranji in zunanji krog, oba usmerjena proti 

sredini. V notranjem krogu se je odvijal pogovor o tem: »Kako si kot mladi predstavljajo idealno 

življenje mladih v družbi.« Udeleženci, ki so bili ta čas v zunanjem krogu, so samo spremljali 

dogajanje. Prehajanje in sodelovanje v notranji krog pa je bilo možno, ko se je posameznik iz 

notranjega kroga odločil, da bo zapustil debato in odšel v zunanji krog. 

V tem delu je bilo udeležencem poudarjeno, da imajo proste roke in da niso omejeni na določeno 

področje. Spodbujeni so bili naj se prepustijo toku misli in razpravi ter ob tem ne pozabijo ostati 

v okviru idealnega. Sodelujoči so bili opozorjeni, naj ne gledajo na izvedbeno možnost izraženih 

misli in jih ne presojajo. Opomnjeni pa so bili naj pazijo, da debata ne bi zapadla v kritiziranje in 

splošno izražanje razočaranja nad trenutnimi razmerami, saj je bil namen tega dela delavnice 

pogledati čez ovire in izven okvirjev realnosti. 

III. 3. del delavnice 

Iskanje rešitev 

V zadnjem delu delavnice so mladi v manjših skupinah »po otokih« iskali konkretne rešitve za 

dotičen problem, ki so ga poimenovali ob koncu 1. dela delavnice. Ob tem so bili opozorjeni, naj 

bodo predlagane rešitve izvedljive. Dobili so navodilo, naj sestavijo konkreten načrt, kako bi 

razrešili določen problem, ki ga tudi po točkah zapišejo na list papirja. 

Male skupine so svoje predloge rešitev predstavile druga drugi. Z dviganjem palca pa so 

udeleženci tudi ocenili njihovo izvedljivost. 
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Priloga 2: Fotografije kolažev  
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Priloga 3: Izhodiščna vprašanja za fokusno skupino 

Sledeč nabor vprašanj sem oblikovala kot pripravo na fokusno skupino. Ker je šlo za 

polstrukturirani intervju sem vprašanja sproti prilagajala pogovoru v skupini. Pri sami izvedbi, 

sem nekaj vprašanj izpustila, jih zamenjala ter dodala druga, glede na tematike in problematike, 

ki so jih udeleženci izpostavili. 

1. Kaj za vas pomeni biti aktiven državljan? Se vam zdi to vprašanje pomembno, ste se že 

kdaj ukvarjali z njim? 

1. Kdo je po vašem mnenju aktiven in odgovoren državljan?  

2. Imate sebe za aktivnega in odgovornega državljana ter kje in na kakšen način se to 

odraža? (Izpostavite primer na konkretnem področju v vašem življenju). So mladi v 

Sloveniji po vašem mnenju družbeno angažirani? Mislite, da bi bile potrebne kakršne koli 

spremembe na tem področju? 

3. Kakšne so po vaše naloge mladih kot aktivnih in odgovornih državljanov? 

4. Kako kot mladi zaznavate družbeno odločanje? Se vam zdi, da imate vpliv? Ali sploh 

želite sodelovati kot (so)odločevalci pri dogajanjih v družbi? 

5. Se vam zdi pomembno mlade usposabljati in jih navajati k participaciji (sodelovanju pri 

odločanju in v različnih dejavnostih družbenega življenja)?  

6. Ste sami že kdaj sodelovali v kakšni družbeni akciji, ki je imela širši vpliv na spremembe 

v družbi? 

7.  Ali menite, da je aktivno državljanstvo naloga predvsem »ustaljenih« odraslih, ki se ne 

nahajajo v tako prehodnem in negotovem položaju kot mladi? Ali je to tudi naloga 

mladih? Bi morali odrasli pri tem pomagati mladim? 

8. Bi na splošno za mlade v Sloveniji lahko rekli, da dovolj participirajo v družbi ? Ali 

zaznavate več pasivnosti kot aktivnosti? Kaj bi rekli zase? Ste aktivni ali pasivni 

državljani? 

9. Kaj za vas pomeni prevzeti odgovornost za družbeno sedanjost in prihodnost? Kako si le 

to prevzemanje odgovornosti predstavljate, lahko navedete kakšen primer? 

10. Kako in kje menite, da bi mladi morali delovati, da bi bili »polnopravni« aktivni 

državljani? Vidite rešitev v samostojnem delovanju ali v angažiranju v različnih skupinah 

in organizacijah? Na katerih ravneh mislite, da bi bilo potrebno najprej in najbolj delovati 

(lokalna, regionalna, nacionalna, mednarodna…)? 
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11. Preko kolažev ste izpostavili nekaj problemov s katerimi se srečujete kot mladi 

predstavniki družbe oz. državljani. Izpostavili ste problem brezposelnosti in 

nezaposljivosti mladih. Kako ju občutite, kaj za vas ta problem konkretno pomeni? Kako 

se z njo soočate, kaj vas pri tem skrbi? Ste že kaj poskušali storiti v zvezi s tem 

problemom in če ste, kaj? 

12. Omenili ste tudi, da se soočate s stanovanjsko problematiko. Kako konkretno jo 

doživljate? Kako se z njo soočate? Kje vidite rešitev za nastale probleme? 
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Priloga 4: Prikaz kontekstualnih pojmov 

KP 1: AKTUALNI PROBLEMI MLADIH 

Izbrane izjave udeležencev Kode 1. reda Kode 2. reda 

»V moje življenje trenutno z 

vseh strani sekajo številke: 

računi, položnice … in 

birokracija nasploh.« 

Ujetost v ekonomske in 

birokratske aparate 

Finančna problematika 

»… razmišljanje o finančni 

pomoči – finance, številke, 

birokracija.« 

Finance Finančna problematika 

»Tu so še napisi 'vse zastonj, vse 

zastonj', ki se navezuje na 

finančne težave in stanje.« 

Pomanjkanje finančne 

varnosti in stabilnosti mladih 

Finančna problematika 

»Osredotočil sem se na 

finančni del, ker so v zadnjem 

času denar (npr. na našem faksu 

najprej ukinili vojaški modul, 

sedaj selijo knjižnico v Maribor, 

čeprav jo vsak letnik potrebuje 

tu v Ljubljani).« 

Varčevalni ukrepi, ki 

otežujejo študij 

Finančna problematika 

»Vendar to trenutno zaradi 

finančnih razmer ni mogoče, 

zato še vedno živim doma.« 

Finančne težave Finančna problematika 

»Seveda pa ne bo zastonj, 

ampak plačljivo.« 

Plačljivost študija Finančna problematika 

»… saj če študentje želimo 

prostovoljno delati na svojem 

strokovnem področju, nas to 

nekaj stane …« 

Stroški prostovoljstva Finančna problematika 

»Glavni problem, ki ga vidiva je Finančna osamosvojitev kot Finančna problematika 
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finančna neodvisnost mladih.« problem mladih 

»Želela bi se čim prej 

osamosvojiti in zaživeti po 

svoje, vendar to trenutno zaradi 

finančnih razmer ni mogoče.« 

Problem doseganja 

osamosvojitve 

 

Problematika osamosvojitve 

»Naslednja stvar je bivanje –za 

v bodoče, skupno gnezdece.« 

Bivanjska problematika Bivanjska problematika 

»Naslednji problem je 

stanovanjska problematika.« 

Stanovanjska problematika Bivanjska problematika 

»In pa delo … vse skupaj je pod 

vprašanjem.« 

Zaposlitev Zaposlitvena problematika 

»Oni sedaj krčijo in prodajajo 

državna podjetja v tujino, da ne 

bomo imeli niti možnosti 

zaposlitve več.« 

Strah nemožnosti zaposlitve 

doma 

Zaposlitvena problematika 

»… naša pot ni jasna, ne vemo, 

kaj naj čaka, kako bo z našimi 

zaposlitvami.« 

Nejasna prihodnost zaposlitev Zaposlitvena problematika 

»Po eni strani – pojdi čim prej 

delat, da se osamosvojim, 

ampak služb ni.« 

Pomanjkanje zaposlitev Zaposlitvena problematika 

»In potem opravljamo neko 

študentko delo, ki nima veze z 

našim bodočim poklicem …« 

Opravljanje dela, ki ni v 

povezavi s profesionalno 

potjo 

Zaposlitvena problematika 

»Jaz največji problem vidim v 

podaljševanju delovne dobe 

starejšim.« 

Podaljševanja delovne dobe 

starejšim 

Zaposlitvena problematika 

»Tudi izobraževalni sistem nas 

ne usposobi za eno konkretno 

obliko samostojnosti, 

samostojnega in aktivnega 

Neustreznost izobraževalnega 

sistema 

Izobraževalna in študijska 

problematika 
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državljanstva.« 

»… stisko na fakulteti. 

Tekmovanje, … naj hitro 

napišemo diplome in se vpišemo 

na magisterij. Vse je treba 

instant, takoj.« 

Študijski problemi – pritiski Izobraževalna in študijska 

problematika 

»Pri nas so sedaj odprli 

magisterij, ni pa plačilnega 

razreda za to. Ne veš kje si.« 

Nejasnost uvrstitve študija Izobraževalna in študijska 

problematika 

»… težje vpisat še kam, prehodi 

in vzporedni študiji so zelo 

otežkočeni, skoraj nemogoči.« 

Omejeni študijski prehodi Izobraževalna in študijska 

problematika 

»… faks tako ali tako ne bo 

koristil za preživljanje in da bo 

treba nazaj na njivo in imeti 

kakšno kravo, da bomo lahko 

preživeli.« 

Izobrazba ni zagotovilo za 

preživetje 

 

Izobraževalna in študijska 

problematika 

»V Sloveniji npr. ni 

specializiranja za medicinske 

sestre.« 

Omejene možnosti 

specializacije v Sloveniji 

 

 

Izobraževalna in študijska 

problematika 

»… nimam nobenega 

zagotovila, da tu kot 

specializirana dobim službo.« 

Višja izobrazba kot ovira 

 

Izobraževalna in študijska 

problematika 

 

»Bistveno vprašanje s katerim 

se trenutno soočam je, kako 

načrtovat pot naprej.« 

Vprašanje prihodnosti Individualni vidik težav 

»… skrbi pa me, da bom 

pristala na tem (kot na desni 

sliki) na neki pasivnosti.« 

Strah pred pasivnostjo Individualni vidik težav 

»… pojavlja strah – ali je to to, Dvomi, strahovi Individualni vidik težav 
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kar si želim, ali mi bo to 

prineslo neko varnost, 

gotovost.« 

»Doma pa od mene pričakujejo 

čisto nekaj drugega, da 

ostanem doma in skrbim za 

kmetijo.« 

Nasprotovanje pričakovanj Individualni vidik težav 

»Hkrati je tu še odgovorna 

vloga …« 

Pretirana odgovornost kot 

težava 

Individualni vidik težav 

»… se pojavi strah, ko se pojavi 

priložnost, da bi nekaj naredil, 

se pojavi negotovost.« 

Strah in negotovost ob izzivih Individualni vidik težav 

»… klic po svobodi je bil najin 

glaven problem.« 

Pomanjkanje svobode Individualni vidik težav 

»Nevarnost, da bi prišlo do 

pomanjkanja aktivnosti in 

zapada v splošno apatičnost.« 

Neangažiranost in apatičnost 

 

Individualni vidik težav 

»…  že tako zabetonirano v 

kontra smer, da imamo zelo 

malo možnosti, da bi kaj veliko 

spremenili, da bi naredili 

kakšen korak.« 

Občutek nemoči Individualni vidik težav 

 

KP 2: ŠIRŠI DRUŽBENI PROBLEMI 

»Smo generacija, ki jih ni 

nihče nič vprašal. Ne pridemo 

do besede.« 

Generacija mladih, glas 

mladih 

Neupoštevanje mladih 

»Dokler si mi ne izborimo 

besede, bodo »stari strici na 

oblasti«, delali po starem kot 

Ne zanimanje oblasti Neupoštevanje mladih 
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bodo hoteli in se ne bo nič 

spremenilo.« 

»Problem, ki smo ga pokasirali 

od 'prastricev' (Slovanov, 

Slovencev). Vedno smo bili 

proti, ker smo imeli oblast. 

Problem je, ker smo sedaj sami 

proti sebi.« 

Problem zgodovinskih ozadij 

in posledice le-teh 

Vpliv zgodovinskih ozadij 

»Mislim, da mi še sami nismo 

dovolj izurjeni, še med svojimi 

generacijami …« 

Neizurjenost mladih v 

sodelovanju  

Neusposobljenost mladih  

»… anonimnost mladim 

ustreza.« 

Anonimnost mladih, 

izgubljanje v množici 

Neinteres za sodelovanje, 

pasivnost 

»Ekstremen strah smo 

podedovali. Starši, odrasli se 

bojijo, kaj po bo sedaj, nimaš 

službe, nimaš stanovanja, kaj pa 

sedaj ko greš od doma in ti ne 

bom zavezala čevljev.« 

Strah pred družbenimi 

razmerami posledica vpliva 

staršev 

 

Negativen vpliv starejših 

generacij 

»Imava zelo pojmoven problem: 

razvrednotenje vrednot.« 

Problem razvrednotenja 

vrednot 

Vrednote 

»… nas mediji 'šopajo' z 

brezupom in zahojenostjo.« 

 Mediji širijo občutek nemoči 

in brezupnosti 

Negativen vpliv medijev 

 

»Ne znamo ravnati s tem, kar 

imamo. Ne znamo cenit.«  

Neobvladanje ravnanja z 

dobrinami 

Ravnanje z dobrinami 

»Tisti na robu družbe mladi oz. 

vsi, ki so navidezno nepotrebni, 

za katere se nihče kaj dosti ne 

zmeni.« 

Problem družbenega obrobja Marginaliziranost  

»Vendar brez glave ne rabimo 

tudi države ne.« 

Nekompetentnost in 

nezadovoljstvo z voditelji 

Politično vodstvo 
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»Mi ne zmoremo nič, še tisto, 

kar je, čim prej stran …« 

Negativno mišljenje, 

nezaupanje v lastne 

sposobnosti in spremembe 

Usmerjenost na primanjkljaje 

»Njeno življenje se je končalo ... 

ko se je zapustila, ko je nehala 

skrbeti za sebe, ko ni več z 

veseljem opravljala svojega 

poklica.« 

Izgubljanje vitalizma (veselja 

do življenja) 

Odnos do dela in življenja 

»… praktično so v ozadju eni in 

isti ljudje odkar je Slovenija 

postala samostojna …« 

Isti obrazi voditeljev Politično vodstvo 

 

KP 3: POSLEDICE AKTUALNIH PROBELMOV MLADIH 

»Zaradi vsega tega včasih 

zmanjka enega poskoka, 

zagona v življenju …« 

Pomanjkanje motivacije Motivacija 

»Vprašanje je, kako hkrati živeti 

v harmoniji s samim seboj in z 

drugimi. Kako živeti, kar si ti 

želiš in da nisi zaradi tega v 

konfliktu z drugimi.« 

Osebne vizije in želje Vprašanja, ki jih odpirajo 

problemi 

»… dlje od najdlje. S tem mislim 

predvsem na to, kako ostati 

zvest samemu sebi in preseči 

pričakovanja drugih.« 

Zvestoba sebi in preseganje 

pričakovanj drugih 

Vprašanja, ki jih odpirajo 

problemi 

»… hitimo in se grebemo, 

čeprav ni nikakršnega 

zagotovila, kaj bo v 

prihodnosti.«  

Hitenje kot posledica 

problemov 

Posledice problemov 

»Če pa si ves čas v strahu se te Posledica strahu Posledice problemov 
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že bojijo na koncu …« 

 

KP 4: PARTICIPACIJA IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 

»Aktiven državljan je nekdo, ki 

se je pripravljen izpostavit s 

svojimi idejami in za njimi 

stati.« 

Aktivno državljanstvo kot 

izpostavljanje 

Aktivno državljanstvo 

»… višek aktivnega 

državljanstva, da na ulicah 

izkažemo nezadovoljstvo, ker se 

nam ne streže spredaj in zadaj.« 

Nezadovoljstvo nad stavkami 

in protesti 

Manifestna participacija 

»Dnevna politika tu spada 

zraven, gre za družbeno 

odgovornost.« 

Spremljanje dnevne politike 

kot družbena odgovornost 

Aktivno državljanstvo 

»Beg (slika). Na eni strani so 

tisti, ki stavkajo, to je višek 

državnosti/državotvornosti 

danes.« 

Stavke in aktivno 

državljanstvo 

Manifestna participacija 

»Ob tem tudi spremljaš, kakšno 

je stanje v državi. To smo 

dolžni. Volitve so samo pika na 

i.« 

Volitve in spremljanje 

političnega dogajanja 

Politična participacija 

»Udeležba na volitvah. Se ne 

udeležiš, ker se moraš, ampak 

ker si se dejansko odločil in veš 

zakaj si to storil.« 

Ozaveščena udeležba na 

volitvah 

Konvencionalna politična 

participacija 

Kako naj bi se vedel aktiven in 

odgovoren državljan? 

»Predvsem vsakdanje zadeve.« 

Aktivno državljanstvo in 

participacija se kaže v 

vsakdanjih zadevah 

Udejstvovanje v vsakdanjem 

življenju 

 

»Skrb za naravo, tržno Participacija kot ozaveščeno Udejstvovanje v vsakdanjem 
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ekonomijo – kupuješ slovenske 

izdelke, skrbiš za ohranjanje 

kulturne dediščine. Tudi tako 

lahko skrbiš za tisto, kar je 

slovensko.« 

potrošništvo 

 

Participacija kot skrb za 

kulturno dediščino 

 

Participacija kot skrb za 

slovensko 

življenju 

 

»Da poznamo Slovenijo, 

slovensko zgodovino, da znamo 

5 minut govorit o osamosvojitvi 

Slovenije 

slovenskih ljudskih pesmi. 

slovenska zastava.« 

Poznavanje Slovenije in njene 

zgodovine  

 

Nacionalno znanje 

 

 

»… da bi si mladi upali 

participirati, biti vključeni kot 

kakršni koli odločevalci na 

politični sferi.« 

Mladi kot tisti, ki odločajo Participacija mladih 

 

KP 5: IDEALI 

»Želim si biti na svojem,«  Biti na svojem Urejeno bivanje 

»početi stvari, ki me zanimajo.« Delati, kar te zanima Želje, motivi, vizije 

»Vendar kljub temu obstaja 

neka vizija, da bom lahko 

uresničila svoje želje.« 

Ohranitev vizije Vodilo 

»Predstavljam si, da z 19. leti, 

ko greš na faks se osamosvojiš, 

prerežeš popkovino, tudi 

finančno čim bolj.« 

Potek osamosvajanja Osamosvojitev  

»Greš od doma,…« Odhod od doma Urejeno bivanje 

»… že vzporedno s študijem Študij in vzporedno delo Urejena zaposlitev 
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delaš na svoji poklicni poti.« 

»Idealno bi bilo, da bi obstajala 

neka alternativa študentskim 

servisom – da ti to delo teče že 

kot delovna doba in ti plačujejo 

prispevke že sedaj.« 

Študentsko delo že kot 

delovna doba 

Urejeno študentsko delo 

»Potrebna bi bila bistveno bolj 

ugodna stanovanjska politika.« 

Ugodnejša stanovanjska 

politika 

Stanovanjska politika 

»… imaš za sabo toliko znanja 

in izkušenj, da lahko direktno 

stopiš na delo.« 

Omogočen takojšen vstop na 

delo 

Ugodnosti študija 

»Zasledovanje cilja za določeno 

zaposlitev oz. poklic.« 

Sledenje poklicnemu cilju Poklicni cilji 

»Ohranit mojo pristnost. Želim 

si nek izziv, nekaj drugačnega 

…« 

Želje  Izzivi 

 

KP 6: MOŽNE REŠITVE 

AKTIVNOSTI 

»Pomembno se mi zdi, da znamo 

zagrabiti priložnosti na razpisih 

– šele to je lahko začetek 

demokracije.« 

Izkoristiti priložnosti  Demokracija 

»šele to je lahko začetek 

demokracije. Če bi vsak vzel 

pobude v svoje okrilje.« 

Prevzemanje pobud Prispevek k rešitvi 

»… si izborimo svoje besede …« Pridobiti vpliv Glas mladih 

»Če bi 'pay forward', vsak 

naredil dobro delo naprej, bi 

bila mlada populacija 

Aktivno državljanstvo kot 

sklop dejavnosti, ki se 

prenašajo od človeka do 

Akcija 
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opažena.« človeka 

»Če se odločimo, lahko dobimo 

več možnosti.« 

Odločitev za participacijo Odločitev in participacija 

»Naš plus mlade generacije, da 

znamo bolj stvarno gledati na 

vse skupaj.« 

Bolj stvaren pogled mlajših 

generacij 

Prednost mlajših generacij 

»… duhovna okrepitev. 

Potrebujem družbo in prijatelje 

ter čas z njimi ... iz tega pride 

moč, da se ti sploh začneš 

soočat z realnostjo.« 

Moč za soočanje z realnostjo  Opora 

 

»… se začneš soočat s tem … 

pogledaš iz oči v oči« 

Konkretno soočenje s 

problemom 

Soočanje  

»Ob tem soočenju je treba 

samega sebe usposobit, kako 

boš ta problem začel reševat.« 

Usposabljanje samega sebe za 

reševanje težav  

Samousposobljenost 

»Pogledaš npr. pluse in minuse 

npr. osamosvojitve …« 

Pregled prednosti in slabosti  Soočanje 

»... ugotovitev, da to 'ni samo 

moj problem' znak, da se s tem 

že soočam in da sem na poti 

razreševanja« 

Soočanje s problemom Način razreševanja 

problemov 

»Poleg tega zavedanje, da imaš 

oporo …« 

Drugi kot opora pri 

razreševanju problema. 

Opora 

 

»… da se začne o 

problematikah pogovarjat in 

razmišljat v manjših krogih.« 

Reševanje aktualnih 

problemov v manjših krogih 

Način razreševanja 

problemov 

»… se začne o tem govoriti.« Govoriti o problemu 

 

Način razreševanja 

problemov 

»Pri tem sodeloval tudi kakšen 

s političnega vrha.« 

Sodelovanje s političnimi 

predstavniki in odločevalci 

Način razreševanja 

problemov 



64 

 

»… pogledamo tudi dobro 

prakso drugih držav« 

Pomoč izkušenejših Način razreševanja 

problemov 

»Bilo je obdobje , ko je bila 

mladina navajena, da se ji vse 

prinese do riti in to je to in 

čakajo, da se jim zrihta. 

Namesto, da bi preklopili in šli 

nekaj delat. To bi bilo idealno.« 

Od čakanja k lastnemu 

udejstvovanju 

Način razreševanja 

problemov 

»Ko si ustvariš realno sliko in 

svoj načrt, kako boš naredil 

osamosvajanje pride soočenje z 

domačimi.« 

Soočanje domačih z realno 

sliko in svojim načrtom 

Način razreševanja 

problemov 

 

IZOBRAŽEVANJE 

»Idealno bi bilo, če bi bila že 

med faksom omogočena praksa, 

na katerem koli področju, kjer 

želiš delati, kjer bi se lahko 

izpopolnil, če bi želel.« 

Omogočena študijska praksa 

na želenem področju 

Izobraževalne možnosti 

»Neke vrste izobraževalni 

program, ki bi razširil opcije, 

kaj lahko, kaj je možno, da bi 

razširil možnosti ljudem.« 

Izobraževalni program Vloga izobraževalnega 

sistema za participacijo 

Ali sebe vidite kot aktivnega in 

odgovornega državljana? 

T: »Da, že od referata pri 

ekologiji naprej. Ko grem po 

ulici poberem papirčke.« 

Prakticiranje aktivnega 

državljanstva že v šoli 

Vloga izobraževalnega 

sistema za aktivno 

državljanstvo 
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SPREMEMBA MIŠLJENJA 

»Ta država mora spremeniti 

mišljenje …« 

Sprememba mišljenja v državi Sprememba mišljenja 

»Potreben premik v glavah …« 

(glede zaposlovanja) 

Sprememba mišljenja glede 

zaposlovanja 

Sprememba mišljenja 

»Vse se začne v glavah.« Začetek participacije je v 

mišljenju posameznikov 

Pomen mišljenja 

 

MOČNE TOČKE IN VIRI 

»… se lotili podpore tega, da bi 

dobili dobre kadre, čim bolj 

izobražene, jim dali čim več 

možnosti« 

Podpora uspešnega Potenciali 

»Mora najti tisto… kje pa je 

Slovenija močna, kje ima 

perspektivo.« 

Podpora močnim točkam Močne točke, viri 

»… obstajajo pozitivni zgledi.« Pomen obstoja pozitivnih 

zgledov 

Iskanje močnih točk 

»… kakšni, ki so že prišli do 

svojega poklica, ki so uspeli.« 

Grajenje na primeru dobrih 

praks 

Dobre prakse, viri 

 

»Da bi bili osredotočeni ne na 

obupna stanje, ampak na 

kapacitete in poteniciale, ki jih 

imamo v deželi.« 

Osredotočenost na kapacitete 

in potenciale 

Usmerjenost na vire, močne 

točke 

»Ne se toliko ukvarjat s tem 

negativnim in kako boš to 

negativno zrušil in premagal 

…, ampak da boš gradil 

pozitivno.« 

Delovati pozitivno Usmerjenost na moči, vire 
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ZAPOSLOVANJE 

»Logiko stalne trajne zaposlitve 

bi bilo treba obrnit, da bi bil 

človek vesel, da gre lahko tudi 

za en mesec ali tri mesece 

delat.« 

Novo dojemanje zaposlitve Nova zaposlitvena politika 

»Da bi se štela vsa ta znanja, ki 

jih osvojiš. Da bi se ljudje 

zavedali, da vse stvari, ki jih 

počnemo z njimi dejansko 

dobivajo neko kapaciteto znanj 

in sposobnosti, da se lahko kje 

drugje še bolje znajdemo. In da 

jim ni tisti trenutek, ko ne vedo, 

kaj bi s seboj počeli razlog za 

obup, ampak razlog za iskanje 

novih priložnosti takoj.« 

Upoštevanje vseh del za 

nabor znanj in izkušenj 

 

Zavedanje, da z vsakim delom 

pridobimo določena znanja in 

izkušnje 

 

 

Obdobje brez zaposlitve kot 

priložnost za iskanje novih 

priložnosti  

Zaposlitev 

 

 

 

Znanja in izkušnje 

 

 

 

 

Priložnosti 

»Starejši bi se morali umakniti 

mlajšim.« 

Dati prostor mladim na 

delovnem mestu 

Nova zaposlitvena politika 

»… gledamo tudi reference za 

naprej. Za večjo sigurnost za 

naprej. Da si svojo poklicno pot 

tlakuješ s tem, da si nabereš 

čim več poklicnih izkušenj, ki 

te lahko podkrepijo.« 

Nabiranje referenc in izkušenj 

za delo v prihodnosti 

Zaposlitev 

»Ona pa bi lahko nekje drugje 

našla novo svežino in novo 

delovno mesto za sebe.« 

Imeti pogum zamenjati 

poklic/službo, ko ta ni več 

izziv 

Menjava zaposlitve 
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ALTERNATIVA 

»… da bi prijavili alternativno 

stranko in da bi uredili 

program« 

Preseganje starih političnih 

delitev 

Nova politična zasnova  

 »… večjo kulturno in 

intelektualno izmenjavo in 

odprtost, da bi se prebijala 

zaplankanost, ki smo jo 

podedovali v svojem domačem 

okolju …« 

Kulturna in intelektualna 

izmenjava 

Preseganje omejenosti in 

okvirjev 

»Mladi se morajo zoorganizirat 

povsem neodvisno …« 

Rešitev kot neodvisno 

združevanje 

Alternativno neodvisno 

združevanje 

»Vojaščina bi bila priložnost za 

vsaj nekaj mesečno prekinitev 

popkovine in osamosvojitev in 

pridobitev disciplin, ki jih sedaj 

nobena od institucij ne daje.« 

Ponovna uvedba vojaščine Vojaščina 

 


