Mladost oblikuje Alpe: Prijava za Mladinski svet EUSALP do 13. maja
Strategija EU za alpsko regijo daje glas mladim
Podnebne spremembe, upadanje biotske raznovrstnosti in vse večji prometni zastoji v alpskih dolinah:
alpski prostor se sooča s številnimi izzivi, ki zahtevajo sodelovanje na celotnem območju Alp. Alpske
regije sodelujejo pri skupnih projektih v okviru Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), da bi alpski
prostor postal odporen in primeren za prihodnost. Da bi to dosegli na čim bolj trajnosten način, računajo
na podporo naslednje generacije.
Mladi med 18. in 29. letom, ki živijo v eni od 48 regij EUSALP v Nemčiji, Franciji, Italiji, Avstriji, Sloveniji,
Švici ali Lihtenštajnu, se lahko do 13. maja 2022 prijavijo za članstvo v 2. Mladinskem svetu EUSALP.
Mladinski svet sestavlja 28 članov, po štirje iz vsake alpske države, ki v Mladinskem svetu delujejo eno
leto in lahko mandat podaljšajo še za eno leto. Po prvem letu mandata, ki se je začelo 1. julija 2021,
Mladinski svet 1. julija 2022 obnovi polovico svojih sedežev.
Čezmejna platforma za krepitev vloge mladih
Mladinski svet EUSALP zagotavlja platformo za sodelovanje mladih v vseh organih EUSALP. Kot
uradna institucija EUSALP zagotavlja, da se njihove ideje in stališča slišijo in upoštevajo. Udeleženci
Mladinskega sveta sodelujejo pri oblikovanju politik in projektov na ravni celotnega območja Alp, ki
obravnavajo najbolj pereče izzive v alpskem prostoru. Predlagajo lahko konkretne ukrepe, projekte in
teme, predstavijo ideje politikom iz držav in regij EUSALP ter na evropski ravni ozaveščajo o
posebnostih svojih regij. Mladi se organizirajo in se naučijo sodelovati v demokratičnem procesu, ne
glede na jezikovne in kulturne razlike. EUSALP pa se uči od mladih in zbira nove ideje tistih, ki bodo v
prihodnosti živeli v Alpah.
Mladinski svet se štiri- do petkrat na mandat sestane na območju Alp, med letom pa prek virtualnih
komunikacijskih orodij sodeluje v tematskih skupinah in razvija konkretne dejavnosti. Predstavniki
Mladinskega sveta sedijo tudi za mizo v vseh organih EUSALP. V prvem Mladinskem svetu, ki deluje
od julija 2021 in bo deloval do 1. julija 2022, se mladi zavzemajo za trajnostno mobilnost, se povezujejo
z drugimi mladinskimi pobudami, pripravljajo prihodnje proizvode v obrobnih alpskih regijah ter
ozaveščajo o naravni in kulturni dediščini Alp.
Prijave do 13. maja 2021
Zainteresirani mladi se lahko do 13. maja prek spletne strani https://eusalp-youth.eu/eusalp-youthcouncil-2022-application-form/ prijavijo za mesto v 2. Mladinskem svetu EUSALP. Člani Mladinskega
sveta bodo izbrani naključno med vsemi prejetimi prijavami. Ker naj bi Mladinski svet odražal raznolikost
v alpskem prostoru, bo naključni izbor oblikovan tako, da bo zagotovljena uravnotežena sestava mladih
iz sedmih držav EUSALP, iz različnih regij, različnih generacij, z različno izobrazbo in izkušnjami v
mladinskih organizacijah ali brez njih. Države in regije EUSALP krijejo potne stroške srečanj in
dogodkov, ki se jih člani mladinskega sveta udeležijo, ter jim nudijo nasvete in podporo.
Mladinski svet je del projekta "youth.shaping.EUSALP", ki ga organizirata Tirolska in Evropska komisija
ter podpira italijansko predsedstvo EUSALP. Poleg Mladinskega sveta se v okviru projekta izvajajo
poletni mladinski tabori EUSALP, spletna orodja za sodelovanje mladih in projektni natečaj "Pitch your
project", ki bo leta 2022 potekal že petič, s ciljem opolnomočenja mladih.
Več informacij na: https://eusalp-youth.eu/

