POROČILO SLOVENSKE MLADINSKE
DELEGATKE PRI ORGANIZACIJI
ZDRUŽENIH NARODOV
Maj 2018
Pripravila Sabina Carli

Mladi in OZN
→ MLADI POTREBUJEMO MEHANIZME, KI
OMOGOČAJO SMISELNO DRUŽBENO PARTICIPACIJO.
→ VKLJUČEVANJE MLADIH V PROCESE SOODLOČANJA,
SOOBLIKOVANJA POLITIK – KAR SPREJETEMU DAJE LEGITIMNOST.
BAN KI-MOON: MLADI KOT PRIORITETA MANDATA SEKRETARJA OZN
ZAKAJ? IZBOLJŠATI DOSTOP MLADIH DO SISTEMA OZN PREK
STRUKTURNIH MEHANIZMOV ZA MLADINSKO PARTICIPACIJO.
KAKO? EDEN IZMED NAČINOV VZPOSTAVLJEN ŽE LETA 1970:
INSTITUCIJA MLADINSKEGA DELEGATA PRI OZN
NACIONALNI PREDSTAVNIK MLADIH IZ POSAMEZNE DRŽAVE
MOST MED NACIONALNO DELEGACIJO
PRI OZN IN SESTEMOM OZN, KI SPREJEMA
GLOBALNE MLADINSKE POLITIKE.

Slovenija in trajnostni razvoj
SDG Global Rank:
Slovenija je na 9. mestu po uresničevanju Agende 2030
Statistični urad:
- 14,3% ljudi živi pod pragom tveganja revščine
- 24,3% je rednih ali občasnih kadilcev
- 11,6% odraslih (med 25. in 64. letom) je vključenih v izobraževanje
ali usposabljanje
- 26,9% je ženskih poslank v slovenskem parlamentu
- za 10,8% je Slovenija zmanjšala emisije toplogrednih plinov med
1990 in 2014
- 22% končne porabe energije predstavljajo obnovljivi viri energije
- 0,15% BND namenjamo uradni razvojni pomoči

Mladi in razvoj
Zakaj svet potrebuje mlade z inovativnimi idejami?
Ker k starim izzivom pristopamo z novimi pristopi.
Ker smo vir kreativnih idej.
Ker smo pogumni.
Ker na nova vprašanja pogledamo
z drugačne perspektive.
Ker bomo podedovali planet Zemlja
- zato nam je zanj mar.

Mladinski delegat v Sloveniji
→ 4 PARTNERJI INSTITUTA:
❑ MLADINSKI SVET SLOVENIJE (NOSILEC)
❑ MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
❑ URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO
❑ DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
→ OD 2014 DALJE
4 MLADINSKI DELEGATI

Ekipa
Koordinatorka instituta mladinskega
delegata: ANJA FORTUNA
Predhodnik: ANDRAŽ ŠILER (2016 – 2017)
Mladinska delegatka: SABINA CARLI (2017 – 2018)
Naslednica: URŠA SVETELJ (2018 – 2019)

Sabina Carli
Magistrica Mednarodnih odnosov z Mednarodnim pravom
8 let izkušenj z delom v mladinskem sektorju
Na področju ZN 6 let prostovoljka pri Društvu za ZN,
sodelavka UNESCO mladinske platforme in projekta prYde
ter sourednica portala pOZNavalec
Študij v Ljubljani, Seulu, Bruslju in Pekingu
Intervju ob začetku mandata
na spletni strani MSS

Krovna tema mandata:
Participacija mladih in trajnostni razvoj
Ekonomska vključenost
Avtonomija, ekonomska neodvisnost, bivanje,formiranje družine, zaposlovanje,
dostojne zaposlitve (iniciativa ILO The Global Initiative on Decent Jobs for Youth),
spoštovanje delavskih pravic, pomen kvalitetne izobrazbe, prepoznavanje in
beleženje neformalne izobrazbe in izkušenj, krepitev zaposlovanja v NVO
sektorju, promocija podjetništva med mladimi.

Politična vključenost
Vključenost v volilne procese, aktivna volilno pravico (kampanja Not Too
Young To Run), aktivno državljanstvo, internetni aktivizem, zagovorništvo.

Vključenost v skupnost
Večja osredotočenost lokalnih struktur na mlade ter njihova aktivacija, ustvarjanje podpornega okolja,
v katerem si mladi lahko najdejo ali ustvarjajo zaposlitve, dejavno prispevajo k razvoju družbe in uživajo
kvalitetno življenje, pomen mladinskega organiziranja v lokalnih skupnostih in dialog med mladimi in
odgovornimi za mladinsko politiko, prostovoljstvo, mladinsko delo, medgeneracijsko povezovanje,
medkulturni dialog.

Ključni stebri mandata
Mir in varnost
Človekove pravice
Trajnostni razvoj

Mir in varnost
Ključni dokument na tem področju je resolucija
Varnostnega sveta ZN o mladih, miru in varnosti:
UNSCR 2250 (2015) on Youth, Peace and Security

Človekove pravice
• Pregled pravic mladih skozi mednarodno varstvo človekovih pravic
• World Programme of Action on Youth (WPAY):
o določa 15 prioritetnih področij in GA narekuje resolucijo o mladih vsaki dve let
o Nezavezujoče narave, realizacija skopa

• Office of the Secretary General’s Envoy on Youth
o Mandat, da izpostavi izzive mladih
o Ni del sistema človekovih pravic ZN

• Inter-Agency Network on Youth Development (IANYD)
o Namen je krepitev sodelovanja med entitetami ZN na področju mladih

• Generalna skupščina ZN
o 2015 – General Assembly Resolution on Policies and Programmes invloving Youth, A/RES/70/127
o 2017 - Social development: social development, including questions relating to the
world social situation and to youth, ageing, disabled persons and the family

• Ekonomski in socialni svet ZN oz. Komisija za socialni razvoj
o 2017 –Resolution on Policies and Programmes involving Youth E/CN.5/2017/L.4

• Svet za človekove pravice
o 2017 – Resolucija A/HRC/35/L.22
→ Resolucija Visokemu komisarju za človekove pravice za letos nalaga pripravo poročila o
izvajanju pravic mladih, za katerega smo na MSS pripravili prispevek s stališča mladih v Sloveniji

Trajnostni razvoj
Iz Agende 2030 za trajnostni razvoj izhaja, da so mladi ključni
deležniki pri doseganju Agende 2030
Poročilo Generalnega sekretarja OZN: Youth development links to
sustainable development Report of the Secretary-General
Slovenija in doseganja Agende 2030:
Voluntary National Report 2017
→ MSS je prispeval poglavje na temo mladih

Vodilo
“Skozi zavedanje, da mladi ne bomo le nemi opazovalci sprememb,
ki se odvijajo, pač pa njihovi ključni soustvarjalci, je moj fokus
predvsem na participaciji mladih – torej na naši ekonomski
vključenosti, zaposlovanju, dostojnih zaposlitvah in spoštovanju
pravic, kvalitetni izobrazbi, prepoznavanju neformalne izobrazbe in
izkušenj; naši politični vključenosti, aktivni udeležbi v odločevalskih
procesih, volilnih procesih, zagovorništvu, aktivnem državljanstvu;
ter nenazadnje vključenosti v skupnost, v lokalne strukture, na
dialogu med mladimi in odgovornimi za mladinske politike, na
mladinskem delu. Celoten sklop pa vsebinsko dobro pokrivajo cilji
trajnostnega razvoja, ki so jih države v okviru Združenih narodov
sprejele konec leta 2015. Cilji, ki jih nameravamo doseči do leta
2030 ne bodo le vplivali na mlade po celotnem svetu, mladi lahko –
in moramo – sodelovati pri njihovemu doseganju.”

Promocija
Facebook profil (vzpostavitev aprila 2017)
Twitter profil
Novice na spletni strani MSS
Spletni portal pOZNavalec
Medijske objave

Medijske objave
Portal mlad.si
Radio Prvi: Eppur si muove (intervju Sabina Carli in Danijel Crnčec)
24ur.com (intervju Sabina Carli)
Sobotna priloga Dela: Spremembe lahko sprožimo posamezniki
RAI Radio Trst: Evropa za romantike, nihiliste in zmerne realiste
Radio Prvi: Gymnasium
Radio Prvi: Nočni obisk
Mladje

Revija Tabor

Pregled delovanja

April: Prispevek k poročilu
generalnega sekretarja
ZN Antonia Guterresa
o mladih

April: Priprava poglavja o
mladih za slovensko
poročilo o implementaciji
Agende 2030
Slovenija je poročilo julija 2017 predstavila na
političnem forumu na visoki ravni za trajnostni razvoj v
New Yorku.
V pripravo pregleda je Služba vlade RS za razvoj
vključila tudi mladinsko delegatko ter MSS
Slovenija je že v predhodnem pregledu glavnih izhodišč
sporočala: "With a high awareness that the future of
humanity and of our planet lies in our hands and in the
hands of today’s younger generation, the report
includes the inputs of the representatives of the
National Youth Council of Slovenia."

5. maj: Simulacija Evropskega
parlamenta – predstavitev
kampanje #NotTooYoungToRun
• Simulacije Evropskega parlamenta v DZ se je udeležilo preko 60
mladih
• Tema: vprašanje znižanja volilne pravice na 16 let
→ aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah je ključnega
pomena za demokratično, vključujočo in uspešno družbo
• Predstavitev kampanje #NotTooYoungToRun, ki jo vodijo različni
partnerji, med njimi tudi UN Youth Envoy, Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations
Development Programme - UNDP ter European Youth Forum

• Kampanja zagovarja, da so mladi, ki so dovolj stari za pridobitev
glasu tudi dovolj zreli za kandidiranje. Nižanje volilne pravice
prispeva k večji vključenosti, demokratičnosti in aktivnemu
državljanstvu.

9. maj: Dan Evrope:
Odprta seja Sveta vlade za mladino

10. maj: ELSA Dan
diplomacije, Maribor
Zunanja politika RS in Organizacija
združenih narodov
- zasl. prof. dr. Silvo Devetak, Pravna fakulteta
Maribor

- Matej Marn, politični direktor in generalni direktor
Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko
Ministrstva za zunanje zadeve

- Sabina Carli, mlada delegatka pri OZN
- mag. Branislav Rajić, podpredsednik Odbora za
zunanjo politiko Državnega zbora

- prof. dr. Boštjan Udovič, Fakulteta za družbene
vede Ljubljana

22. maj: Dan diplomacije
Slovenija praznuje 25 let članstva v Organizaciji združenih narodov
Slovenija v OZN in v širši mednarodni skupnosti uveljavljena kot država,
ki je polno zavezana načelom OZN in njihovi implementaciji.

Maj / junij: Izvedba analize o ciljih
trajnostnega razvoja z anketo
Kakšen svet si mladi želimo leta 2030? Poznaš cilje
trajnostnega razvoja in prizadevanja Združenih narodov
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja?
http://bit.ly/SDGmladi

→ Rezultati so bili predstavljeni v poglavju o mladih
slovenskega
VNR – prostovoljnega poročila o implementaciji Agende
2030

12. junij: Srečanje MZZ
s predstavniki nevladnih
organizacij
Minister je poudaril, da so človekove pravice zunanjepolitična prioriteta Slovenije,
posebej pa je poudaril pravice otrok in mladih, žensk, starejših, narodnih manjšin,
LGBT skupnosti, povezavo med človekovimi pravicami in okoljem ter pomen
izobraževanja za človekove pravice.
Med uspešnimi projekti MZZ je
instituta mladinskega delegata pri OZN.

minister

izpostavil

tudi

vzpostavitev

MSS je izpostavil pomen vključevanja mladih v procese odločanja in predstavili
dve ključni sodelovanji med mladinsko delegatko in MZZ v letošnjem letu:
sodelovanje pri prostovoljnem poročilu Slovenije o izpolnjevanju Agende 2030 za
trajnostni razvoj ter participacijo delegatke v okviru 3. odbora generalne skupščine
ZN.

Junij: Pripravljalno srečanje na HLPF (Berlin)
Srečanje je bilo namenjeno mladinskim delegatom za Združene narode in cilje trajnostnega
razvoja pred Forumom na visokem političnem nivoju HLPF

Obisk nemškega ministrstva za okolje ter sedeža kabineta nemške kanclerke oz. nemške vlade
Na srečanjih smo razpravljali o procesu priprave prostovoljnega poročila držav o doseganju
Agende 2030, pripravi nemške nacionalne strategije trajnostnega razvoja ter vključevanju mladih.
Naslovili smo tematike kot so indikatorji SDGs za mlade, vključevanje mladinskih delegatov pri
poročanju držav, prakse naših držav, ter načrtovali stranski dogodek v New Yorku.
→ Slovenski mladinski delegat je bil pri procesu priprave VNR dejansko najbolj aktivno vključen.

Prispevek k Strategiji Združenih
narodov za mlade

Prispevek k OHCHR Study
on Youth and Human Rights

Prostovoljno nacionalno poročilo
Slovenije o implementaciji Agende 2030
Slovenija ena izmed 44 držav s poročilom
Celotno poročilo (posebno poglavje o mladih na strani 62)
Izvleček poročila

11. julij: HLPF: Multi-stakeholder perspective
Pristanek slovenske delegacije v New Yorku in udeležba na panelu "Eradicating poverty
and promoting prosperity in a changing world: Multi-stakeholder perspectives".
Slovenija je v okviru odziva v segmentu "Leaving no one behind: Ensuring an enabling
environment for effective MGoS implementation and monitoring of the SDGs"
predstavila vključevanje mladih v pregled implementacije Agende 2030, pomen učenja
za življenje in skozi življenje, socialne zaščite mladih in otrok ter mreženja in povezovanja
preko prostovoljstva.
Za delegatko je sledilo srečanje z Major Group on Children and Youth ter ostalimi
mladinskimi delegati pri OZN

12. julij: HLPF: Ključni cilji
Zasedanja pred začetkom HLPF - pregled ciljev trajnostnega
razvoja št. 3: Zdravje in dobro počutje ter št. 5: Enakost spolov.
→ Oba cilja sta bila kot prioriteta za mlade v Sloveniji
izpostavljena tudi v moji raziskavi letos pomladi.

HLPF: Stranski dogodek mladinskih delegatov
"Ever wondered what the HLPF will look like in
2030? Travel to the future with the UN Youth
Delegates!".
Storify zgodba
Predstavitev slovenskega primera vključenosti mladih v
implementacijo Agende 2030

HLPF: Visoki segment
Drugi segment Političnega foruma o trajnostnem razvoju na visoki ravni, ki se
ga udeležujejo ministri, državni sekretarji ter veleposlaniki v spremstvu
državnih delegacij.
Otvorili so ga predsednik ECOSOC Musiiwa Makamure Shava, predsednik
generalne skupščine Peter Thomson, generalni sekretar ZN António
Guterres ter posebni gost, univerzitetni profesor in ekonomist Jeffrey Sachs z
lucidnim nagovorom o potrebi po odgovornosti - držav, korporacij in civilne
družbe.

HLPF: Slovenska delegacija pod vodstvom Službe
vlade za razvoj in ministrice Alenke Smerkolj

15. julij: HLPF: Svetovni dan veščin mladih in
srečanje s posebno odposlanko GS ZN za mlade
Nagovor delegatke o ključnih vidikih vloge mladinskega sektorja v
sferi neformalnega izobraževanja v Sloveniji, o beleženju neformalnih
znanj ter o poklicni kvalifikaciji mladinskega delavca.

19. julij: HLPF: Predstavitev poročila VNR
Slovenska delegacija pod vodstvom ministrice za razvoj Alenke Smerkolj je v New
Yorku predstavila poročilo o implementaciji Agende 2030 za trajnostni razvoj.
V okviru predstavitve je ministrica besedo glede vključevanja mladih v doseganje
ciljev trajnostnega razvoja predala tudi slovenski mladinski delegatki pri OZN.
Video posnetek nagovora mladinske delegatke

HLPF: Sodelovanje mladinskih delegatov
8 dni
13+ ur dela dnevno
29 sestankov
43 VNR-jev, vključno s slovenskim
2455 predstavnikov deležnikov
2500 članov delegacij
... in zasedba mladinskih delegatov!
Članek na spletni strani MSS

Prenos primera dobre prakse Slovenija
– Srbija: Predstavitev instituta ob
obisku Krovne organizacija mladih Srbije

5. - 6. avgust: ZLET
Mednarodno taborniško srečanje v Velenju

16. avgust: Tečaj za vodje v
taborniški gozdni šoli, Bohinj

25. – 27. avgust: Priprave na Generalno
skupščino, Bruselj
Usposabljanje je organiziral Evropski mladinski svet
Program je zajemal delo na resolucijah ZN, pripravah predlogov za
amandmaje ter pregledu dela ZN na področju mladih
Pomemben element je bil tudi začetek organizacije stranskih dogodkov

3. september: Young Bled Strategic Forum

20. september: OER Kongres
Svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih je na enem mestu zbral
raziskovalce, izvajalce in ostale ključne deležnike ter odprl poglobljeno razpravo o
dostopu, uporabi in dosegljivosti odprtih izobraževalnih virov - rešitvi, ki bi lahko
izjemno pripomogla k doseganju 4. cilja trajnostnega razvoja - kvalitetnega
izobraževanja.

GS: Ključni poudarki delegatke
🗣 pomen vključevanja mladih v procese odločanja;
🌍 razmislek o prihodnosti v luči trajnostnega razvoja;
⚖️ spoštovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin;
🎓 učinkovite in skladne politike na področju
izobraževanja, dostojnega dela, socialne varnosti;
💁🏻 opolnomočenje deklic in žensk;
🔗 vključevanje ranljivih skupin kot so NEETs,
pripadniki manjšin, osebe s posebnimi potrebami;
👥 medgeneracijski dialog in solidarnost;
📡 vloga novih tehnologij in naprednih načinov
mednarodnega sodelovanja
Uvodnim zasedanjem so sledila pogajanja o novi
resoluciji ZN o mladih, številni stranski dogodki, ki so
naslavljali prihodnost dela, politično participacijo
mladih, vlogo mladih za mir in varnost ter cilje
trajnostnega razvoja in Agendo 2030.

2. oktober: Uvodni nagovor na 3. odboru GS
"Young people carry a huge potential – yet, young educated, engaged
and empowered people, those are the agents of change. The change
that we can all benefit from.“
V uvodnem nagovoru sem poudarila pomen vključevanja mladih v procese
odločanja, razmisleka o prihodnosti v luči trajnostnega razvoja, spoštovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, učinkovitih in skladnih politike na
področju izobraževanja, dela in socialnega varstva, opolnomočenja deklic in žensk,
vključevanja ranljivih skupin kot so NEETs, pripadniki in pripadnice manjšin ter
osebe s posebnimi potrebami, vloge novih tehnologij in naprednih načinov
mednarodnega sodelovanja. V znamenju prizadevanj Slovenije za spoštovanje
pravic starejših sem izpostavila tudi pomen medgeneracijskega dialoga,
sodelovanja in solidarnosti med generacijami, v zaključku pa poudarila, da mladi
nosijo izjemno velik potencial, izobraženi, angažirani in opolnomočeni mladi pa so
ključni nosilci sprememb, ki koristijo vsem.

Video posnetek nagovora mladinske delegatke
Transkript nagovora mladinske delegatke
Prispevek o Generalni skupščini na portalu pOZNavalec

GS: Srečanje s posebno odposlanko
GS ZN za mlade
Mladinski delegati smo se v neformalnem pogovoru srečali s posebno odposlanko
Generalnega sekretarja OZN za mlade Jayathmo Wickramanayake. Odposlanka je po
kratkem uvodu besedo prepustila nam ter odgovorila na številna vprašanja – tako s
področja dela Združenih narodov, njenega mandata in njenih dejavnosti, opcij za
sodelovanje po zasedanju ter resolucije o mladih.

GS: Srečanje z generalnim sekretarjem OZN
Srečanje z generalnim sekretarjem OZN letos izjemoma ni bilo predvideno zaradi
prenatrpanega urnika. Po jasnih signalih s strani mladinskih delegatov ter držav članic,
da je srečanje izjemnega pomena, se je kratko srečanje in fototermin odvil. Preko 40
mladinskih delegatov je generalnega sekretarja naslovilo z nagovorom, v katerem smo
izpostavili potrebo po večjem posluhu Združenih narodov za mlade glasove in ideje.
Nagovor je sekretarju prenesla italijanska mladinska delegatka.
Generalni sekretar je svoj nagovor začel z besedami "My generation hasn't done so
well," zaokrožil pa ga je z željo, da bodo naše generacije zrelejše in odgovornejše pri
ravnanju s planetom, na katerem živimo.

GS: Srečanja s predstavniki mednarodnih
organizacij
Med srečanji in sestanki s predstavniki mednarodnih organizacij je izstopal
sprejem s strani generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa.
Med ostalimi srečanji delegatke so bili sestanek z odposlanko
sekretarja OZN za mlade, Jayathma Wickramanayake, predstavniki
Mednarodne organizacije dela (ILO), UNDESA (United Nations
Department on Economic and Social Affairs), WFUNA (World Federation
of United Nations Associations), UN WOMEN in drugih.

GS: »Giving Youth a Voice«, stranski dogodek o
politični participaciji
Video napovednik dogodka

Interaktivni dogodek “Giving Youth a Voice”, je gostilo stalno predstavništvo Avstrije pri OZN v sodelovanju s
Slovenijo in Belgijo. Dogodek se je začel s serijo kratkih in vključujočih intervjujev, ki jih je moderirala mladinska
delegatka Sabina Carli, nadaljeval pa se je z mnenjsko verigo in naslovil izzive formalne politične participacije
mladih.
Na mednarodni dan deklic je bilo omizje po naključju v celoti sestavljeno iz mladih žensk, ki so predstavile
raznolike vidike politične participacije, Anna Holzbacker, avstrijska mladinska delegatka, je orisala izkušnjo
Avstrije z znižanjem volilne pravice na 16 let, Frances Simpson Allen iz pisarne odposlanke Generalnega
sekretarja OZN za mlade, je predstavila delo iniciative #NotTooYoungToRun, ki se zavzema za odpravo
diskriminacije na podlagu starosti pri kandidaturah za voljene funkcije, Mari Stromsvag z Evropskega mladinskega
foruma pa je naslovila strukturirani dialog in njegovo vlogo v odločanju v Evropski uniji.
Mladinska delegatka Slovenije sem sodelovala pri celotnem procesu priprave zasnove za dogodek (v Bruslju na
avgustovskem pripravljalnem srečanju mladinskih delegatov), pridobivanju govorcev, pripravi prostora, vodila
sem intervjuje s tremi sogovorkami ter pripravila zapisnik dogodka.

GS: Udeležba na stranskih dogodkih
Seznam ključnih stranskih dogodkov, ki sem se jih udeležila:
4. oktober: Side Event: "Women's Rights in Achieving SDGs" (Republic of Korea)
4. oktober: Side Event: The Future of Work - Making Decent Work a Reality (ILO)
5. oktober: Event: International Day of Older Persons Celebration (NGO Committee on Ageing)
6. oktober: Side Event: Social Inclusion for Sustaining Peace (Switzerland)
6. oktober: Side Event: The Role of Youth in Combatting and Preventing Violent Extremism" (EU)
6. oktober: Cocktail event (Serbia)
9. oktober: Side Event: "Strong Child Rights Monitoring" (Norway)
9. oktober: Side Event: "Unemployment? - UN4employment!: sports, youth movements and internships- ways
to deal with unemployment' (Germany)
10. oktober: Breakfast Event for Youth Delegates “A Better Future: Education for Women and Girls" (US, UNA)
11. oktober: Event: Girls Speak Out (Canada, Peru, Turkey, NGO Working Group on Girls)
11. oktober: Evening Reception: Plan International's Annual High-Level Reception on International Day of the
Girl
12. oktober: Side Event: Nationalism and xenophobia in the context of the 2250 resolution - How Can Youth
Contribute? (Romania)

GS: Program za mladinske delegate
UN DESA ter Focal Point on Youth za mladinske delegate organizirata nekaj specializiranih
dogodkov, na katere povabijo predstavnike področij, ki so ključna za mlade v naših državah.
V večini primerov je šlo za zelo dobre in uporabne sestanke in srečanja, na katerih sem
predstavila delo in program mladinskega delegata v Sloveniji.
Seznam srečanj za mladinske delegate, ki sem se jih udeležila:
2. oktober: Briefing for Youth Delegates: Introductory Briefing
4. oktober: Briefing for Youth Delegates: Resolution Negotiation (Youth Resolution)
9. oktober: Meet and Greet: The Secretary-General's Envoy on Youth
9. oktober: Briefing for Youth Delegates: UN Inter-agency Network on Youth Development
(UN IANYD)
9. oktober: Briefing for Youth Delegates: "Youth Building Peace"
12. oktober: Side Event: DSPD/WFUNA Side Event on the Youth Delegates Programme

GS: »NEETs – Can the world afford this?«,
stranski dogodek
Panelno diskusijo na temo “NEETs” – mladih, ki se ne izobražujejo in niso delovno
aktivni, je gostilo stalno predstavništvo Italije pri OZN v sodelovanju s Slovenijo in
Luksemburgom. Kar 25 odstotkov svetovne populacije mladih med 15. in 29.
letom starosti se namreč po podatkih Svetovne organizacije dela uvršča prav v to,
eno izmed najbolj ranljivih družbenih skupin.

Dino Corell, programski analist iz pisarne ILO v New Yorku, je opozoril predvsem
na izjemno škodljiv vpliv, ki ga ima brezposelnost ali izstop iz šolanja na mlade v
samem začetku njihovega aktivnega življenjskega obdobja, predstavil posledice za
trajnostno rast ter gospodarski razvoj in med ključnimi razmisleki navedel
prihodnost trga dela, globalnost in medsektorski in medresorski obseg
problematike ter pomen natančnih statističnih podatkov o izzivu.
Mladinski delegati so predstavili situacijsko sliko svojih držav in med potencialnimi
rešitvami poudarili kvalitetno in vključujoče izobraževanje, sisteme zgodnjega
odkrivanja problematike ter vzpostavljanje novih, kvalitetnih delovnih mest.

GS: Sodelovanje s Stalnim
predstavništvom Slovenije pri OZN
Večji del programa med obiskom sem usklajevala s
predstavnico stalnega predstavništva Lidijo Dravec, ki mi je
med obiskom nudila podporo, vse potrebne informacije ter
bila izjemno odprta za prenos znanja o delovanju organizacije
in tematikah, ki jih naslavlja.
Na kratko sem sodelovala tudi s Sašo Jurečko v okviru
drugega odbora, ki je vodila neformalna pogajanja o resoluciji
o svetovnem dnevu čebel.

GS: Resolucija o mladih
Resolucija, ki jo je GS sprejel soglasno prvič
izpostavlja in opozarja na probleme, kot so revni
zaposleni mladi (t.i. working poor), mladi, ki niso
vključeni v izobraževanje, trening ali delo
(NEETs), poudarja medgeneracijsko partnerstvo
in solidarnost, vključenost mladih v prevencijo
konfliktov, v izgradnjo miru in postkonfliktne
procese - pomembne točke, ki jih je predlagala
in podprla Slovenija.

Resolucija je bila brez glasovanja soglasno
sprejeta v GS 19. decembra 2018.
Resolucija na spletu

GS: Objave na spletu
pOZNavalec. 1. oktober 2017: Mladinska delegatka pri OZN v New Yorku o vključevanju, trajnostnem
razvoju, izobraževanju, delu in medgeneracijskem dialogu.
Mladinski svet Slovenije. 2. oktober 2017: Mladinska delegatka pri OZN v New Yorku o vključevanju,
trajnostnem razvoju, izobraževanju, delu in medgeneracijskem dialogu
pOZNavalec. 4. oktober 2017: Slovenska mladinska delegatka nagovorila Generalno skupščino ZN v
New Yorku
Mladinski svet Slovenije. 4. oktober 2017: Slovenska mladinska delegatka nagovorila Generalno
skupščino ZN v New Yorku.

pOZNavalec. 18. oktober 2017: Mladinska delegatka pri OZN tudi o novi resoluciji o mladih
Mladinski svet Slovenije. 18. oktober 2017: MSSjeva dogodka ob zasedanju Generalne skupščine
OZN.

Mladinski svet Slovenije. 18. oktober 2017: V New Yorku mladinska delegatka pri OZN sodelovala tudi
pri snovanju nove resolucije o mladih.

24. oktober: Proslava ob
dnevu Združenih narodov

8. - 11. november: WebSummit
Web Summit Forum, mednarodna konferenca, ki 500 udeležencev zapleta v
razprave, ki prepletajo tehnologijo, politike, varnost, internet, razvoj.
V svojih vložkih sem spregovorila o politični participaciji mladih, pomenu socialnih
omrežij, o vlogi mladih žensk pri kreiranju politik, o trajnostnem razvoju in
Združenih narodih, aktivnem delovanju na ravni lokalnih mladinskih politik, pri tem
pa omenila več projektov, pri katerih sem bila vpletena v Sloveniji in drugje

Sodelovanje pri pripravi publikacije Cilji
trajnostnega razvoja – Prihodnost, ki jo želimo
Publikacija na spletu

15. november: Erasmus+ trening
Mirror, mirror on the wall
Organizator: Mladinsko združenje za gibanje in prehransko politiko

11. december: Ne sovraži, prisluhni!
Predstavitev izobraževalnega gradiva na temo sovražnega govora in
izobraževanja o človekovih pravicah
Okrogla miza: Ne sovraži, prisluhni! - kako odpraviti predsodke in
stereotipe?
Vseslovenska Živa knjižnica, v okviru katere bodo obiskovalci imeli
možnost iskrenega pogovora z osebami, ki so se soočile z
diskriminacijo

13. december: Srečanje z
UNICEF Junior ambasadorji

3. januar: Medresorska komisija
za človekove pravice

24. januar: Sodelovanje s taborniki –
gostovanje pri rodu v Ljubljani

25. januar: Konferenca na visoki ravni "Politike
za enakost pri staranju: vseživljenjski pristop"

27. januar: Arena mladih

16. februar: Strokovni posvet na temo
promocije pomena žensk za mir in varnost
Leta 2000 je bila sprejeta zgodovinska resolucija Varnostnega sveta
ZN 1325 o ženskah, miru in varnosti. Leta 2015 je resolucija 2250
prepoznala tudi pomen mladih v resoluciji o mladih, miru in varnosti.

22. februar: Srečanje s prostovoljci UNICEF

24. februar: Izbor novega
mladinskega delegata

2. marec: Ženeva: UNECE Forum
Na UNECE Regional Forumu je Slovenija predstavila svoj lanskoletni primer
procesa priprave nacionalnega poročila o implementaciji ciljev trajnostnega
razvoja kot primer dobre prakse vključevanja mladinskega sektorja.
Bila je namreč ena redkih držav, ki so v procesu priprave, predstavitve ter
diseminacije rezultatov aktivno sodelovali z mladinskimi organizacijami, pri nas z
Mladinskim svetom Slovenije.
Zaradi zapleta z vremenom sem se na panel javljala preko Skypa z letališča.
Mladinska delegatka in državni sekretar Službe vlade za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančič sva sodelovanje predstavila na dogodku
poimenovanem Najstniki in mladi kot partnerji za doseganje ciljev trajnostnega
razvoja.
Sabina Carli je povzela sodelovanje, pri tem pa izpostavila, da na Agendo 2030
nikakor ne smemo gledati le kot na dokument, ki ga morajo za mlade izvrševati
države, pač pa kot na seznam, ki velja za vse in h kateremu lahko mladi neizmerno
veliko doprinesemo. Državni sekretar Zupančič je medtem orisal pripravo poročila
ter nadaljevanja implementacije skozi Strategijo razvoja Slovenije 2030.
Implementacijo strategije bo spremljalo posebno svetovalno telo, vladni svet za
razvoj, ki bo vzpostavljen v prihajajočih mesecih in bo vključeval širok nabor
deležnikov. Državni sekretar Zupančič se je pri tem na regionalnem forumu v
Ženevi zavezal, da bo v svet vključen tudi predstavnik mladih.
Prispevek na portalu pOZNavalec

3. marec: Ženeva: Gender Equality as an
Accelerator for SDGs Implementation
Izpostavila sem pomen zavedanja in razumevanja vidikov enakosti spolov
med mladimi ter vloge, ki jo igrajo mediji. To sta postala tudi dva izmed
zaključkov današnjega posveta.
V svojem prispevku sem najavila, da se v Sloveniji marca začenja HeForShe
kampanja, ki jo koordinira IPES - Inštitut za proučevanje enakosti spolov.

Marec: HeForShe kampanja
“Tudi ti misliš, da je skrajni čas za #HeForShe? Za sodobno razumevanje enakosti
spolov, ki ima skupno vizijo, a podpira implementacijo lokalno specifičnih rešitev?
Za gibanje, ki je globalno in ga podpirajo United Nations ter UN Women, a deluje
lokalno? Za gibanje, ki je vključujoče, združuje in povezuje?”
Tako je tekom marca Slovenijo nagovorila kampanja #HeForShe, ki smo jo v
Slovenijo pripeljali z Inštitutom za proučevanje enakosti spolov IPES.

12. marec: Obletnica ITF

19. marec: MUN Ptuj
Na Ptuju se je odvil GimMUN Ptuj 2018,
ki se ga je udeležilo preko 200 mladih
udeležencev iz 7 držav! V odlično vzdušje
otvoritve na ptujskem gradu so me
povabili, da bi odgovorila na vprašanje:
"So mladi pomembni v globalnih
zadevah?"
Ni potrebnega prav dosti odlašanja, da
ugotovimo, da je odgovor vsekakor DA!

3. april: Dialog z mladinsko delegatko pri OZN
"So Združeni narodi zares “združeni” in kaj
sploh so to “narodi”? Je Agenda 2030 zares
globalni nakupovalni seznam in ali smo zares
lahko prva generacija, ki bo v celoti odpravila
revščino? Katere cilje trajnostnega razvoja
naslavljajo taborniki in kaj “trajnostno” sploh
pomeni? Se Združeni narodi kvarjajo tudi z
našimi težavami, z izzivi mladih?“
Odgovore smo iskali na dialogu z mladinsko
delegatko, ki so ga organizirali taborniki v
Ljubljani.

11. - 12. april: Eurasian Economic Summit
Interactive session: "Academicians, politicians and religious leaders discuss the future with the young generation" featured:
H.E. Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU, President of Religious Affairs of the Republic of Turkey (2003-2010)
H.H. Archbishop BARTHOLOMEW, Ecumenical Patriarch of Istanbul
H.E. Mirko ŠAROVIĆ, Minister of Foreign Trade and Economic Relations
H.H. Yusuf ÇETİN, Patriarchal Vicar of the Syriac Orthodox Church of Istanbul
H.H. Isak HALEVA, Chief Rabbi of Turkey
H.H. Orhan ÇANLI, Syriac Catholic Deputy Patriarch of Turkey

H.E. Merdan BAYRAMDURDIYEV, Deputy Minister of Finance and Economy of Turkmenistan
Hon. Prof. Dr. Şener OKTİK, Head of Research and Technological Development of Şişecam Group
H.E. Sergiu CELAC, Ambassador - Honorary President of New Strategy Center
H.R.H. Prince RADU, Prince of Romania

Hon. Ismail ALIJI, Foreign Policy Adviser of the President of Macedonia
HON. Ardian HOXHA, Superintendent of the American School of Kosovo
HON. Dr. Nikola GJORGON, Foreign Policy Adviser of the President of Macedonia
H.E. Karlis BUKOVSKIS, Deputy Director at the Latvian Institute of International Affairs
Hon. Sabina CARLI, United Nations Youth Delegate of Slovenia, Project Manager at Bled Strategic Forum

19. april: 70. obletnica Splošne
deklaracije človekovih pravic

Pobuda: Vključitev slovenskega jezika v
aplikacijo ob 70. obletnici Splošne deklaracije
človekovih pravic “Add Your Voice”
Po uspešni pobudi je sedaj mogoče dodati svoj glas tudi v slovenskem
jeziku na spletni strani.

27. april: ALT usposabljanje
v gozdni šoli, Bohinj

To live is to choose. But to choose well, you must know who you are
and what you stand for, where you want to go and why you want to
get there.
- Kofi Annan, generalni sekretar OZN 1996 – 2006
Izbiramo, na vsakem koraku, z vsako odločitvijo. In s tem gradimo
samega sebe, obraz, ki ga kažemo svetu in vse tisto, kar nosimo s
seboj, tisto, kar dajemo, in tisto, kar prejemamo. Izbiramo tudi, kam
gremo. In izbiramo, kako bomo tja šli. Kakšno pot bomo ubrali in na
kakšen način po njej hodili.
Pot mojega preteklega leta je bila neverjetna. Toliko vznemirljivih
vzpetin je imela, toliko izjemnih posameznikov je z menoj korakalo po
njej, toliko nepozabnih ljudi nam je prišlo nasproti. Učila sem se in
naučeno skušala intenzivno deliti. Ozaveščati in razpravljati, zastopati
in braniti. Ob tem izpolnjevati poslanstvo, ki je bilo mladinskemu
delegatu pri OZN naloženo, a obenem korakati po svoji poti.

Hvala vsem, ki ste korakali, stopicljali, tekli zraven.

