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NAGOVOR
Pogum, drznost in volja do sprememb
dr. Jernej Pikalo, Minister za izobraževanje, znanost in šport

Skupnost je vzajemnost solidarnih interakcij, kjer so odgovornosti, pravice in dolžnosti razporejene med vse
člane skupnosti. Le-ti jih enakopravno prevzemajo in udejanjajo, zato je ključnega pomena, da vsem družbenim
skupinam zagotovimo enake možnosti in pogoje sodelovanja pri upravljanju in sooblikovanju skupnosti.
Življenje v skupnosti ureja vrsta pisanih in nepisanih pravil. Idealno bi bilo, da bi vsem družbenim skupinam
enakomerno nalagala dolžnosti, odgovornosti in pravice. Zgodovinsko gledano so, v primerjavi z dolžnostmi,
pravice izbojevanje in ne podeljene. Od delavskih bojev za pravico do soupravljanja, preko boja za splošno
volilno pravico, pravico voliti in biti voljen za ženske, rasne in druge manjšine danes. V duhu tega obdobja prihajamo v zgodovinski interval širjenja volilne pravice, ki se mora nujno širiti tudi glede na starostno komponento.
Mladi so najbolj zaželena delovna sila (redno se lahko zaposlijo pri 15. letu starosti), od njih pričakujemo drzne
preboje, raziskovalne podvige in inovacije, ki bodo skupnosti odgovorile na vprašanja kako naprej, pa naj gre
za znanost, gospodarstvo, politiko ali umetnost. So upravičeni deležniki plačevanja davkov in prispevkov, lahko
so vpoklicani v vojaško službo in so nosilci medgeneracijske solidarnosti. Mladi lahko v odnosu do prihodnosti
prevzamejo vse odgovornosti in dolžnosti, ki jih imajo vsi enakopravni aktivni državljani. Razen ene seveda.
Volilna pravica, kot temeljni steber participativne demokracije, pravica državljank in državljanov, da soupravljajo in soodločajo o življenju skupnosti, danes ni dostopna vsem mladim. Kljub temu, da iz volilne udeležbe in
politične participacije, demokratična oblast črpa svojo legitimnost in da resnejših sprememb, brez najširšega
družbenega konsenza, ki se izrazi s široko podporo državljank in državljanov na volitvah, ni mogoče izpeljati.
Široka vključenost v pravico voliti in biti voljen je tako še posebej nujna v kriznih obdobjih, saj množična in široka
participacija zmanjšuje tveganja ekstremizmov in omogoča celostno naslavljanje družbenih izzivov.
Mladim, ki jim lahko že pri 16-tih letih zaupamo, da bodo starejše kot mentorji in učitelji popeljali v svet elektronskih komunikacij, jih učili varne rabe spleta, razločevanja relevantnih informacij, ter usposobili celotno generacijo starejših za enakopravno participacijo v svetu, ni dana pravica voliti in biti voljen. Nam manjka poguma,
drznosti in volje do sprememb?
V kolikor želimo graditi vključujočo družbo prihodnosti, ki ne bo zgolj branik civilizacijskih dosežkov preteklosti,
temveč bo zmogla priborjene pravice in standarde tudi širiti, potem moramo skupnost nujno soupravljati v sinergiji izkušenj in modrosti starejših ter drznosti, naprednosti in revolucionarnosti duha mlajših generacij.
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Participacija mladih kot aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev o katerikoli zadevi, je v vsem tem
procesu izjemno pomembna, tako za razvoj posameznika kot za razvoj družbe ter navsezadnje za razvoj in
uresničevanje demokracije. Preko udeležbe v procesih odločanja o sebi in skupnosti, v kateri živijo, mladi tako
prevzemajo več vlog ter odgovornost za lastno življenje in razvoj družbe, kar izboljšuje uspešnost doseganja
avtonomije mladih. V teh procesih se mladi tudi učijo ter nabirajo znanja in kompetence; spoznavajo načela demokracije, zastavljajo si cilje ter stremijo k njihovemu uresničevanju, načrtujejo, oblikujejo stališča in vrednote
ter jih zagovarjajo, iščejo kompromise ter razvijajo razumevanje drugače mislečih ter navsezadnje prevzemajo
odgovornost za svoja dejanja.

01
UVOD
Zakaj je participacija mladih pomembna?
Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije

Mladi so posebna družbena skupina. So na prehodu med otroštvom in odraslostjo in v tej fazi
življenja začenjajo prevzemati pomembne družbene vloge, odločitve ter posledice, ki jih vsi
ti dejavniki prinašajo. Po eni strani mladi dandanes preko razvoja in tehnologije hitreje spoznavajo svet odraslih, vstopajo v različne odnose, vloge, imajo dostop do informacij ter preko
lastne volje in možnosti izražanja odločajo o sebi. Medtem pa po drugi strani opažamo trend
podaljševanja mladosti, saj so realne točke odraščanja - kot so prva zaposlitev, ustvarjanje
družine, odselitev od staršev, itd. – dosežene kasneje.
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V zadnjih letih se pomenu participacije mladih posveča veliko pozornosti, tako na evropski kot širši mednarodni
ravni, kar izkazujejo podane smernice in prioritete različnih institucij. Kako pa se pomena participacije mladih
zavedamo v Sloveniji; tako mladi sami, nevladni sektor, izobraževalni sistem kot tudi odločevalci?
Vprašljivo je namreč, če imamo mladi kot posebna družbena skupina, ki je ravno na tem prehodu, v resnici
dane vse možnosti sodelovanja pri procesih odločanja. Ali v okoljih, kjer je to formalno zagotovljeno, glas
mladih v resnici pomeni pomemben prispevek in je slišan in tudi upoštevan? Ter kako vse to vpliva na samo
motivacijo mladih, da sploh participirajo? Nezmožnost sodelovanja, občutek prezrtosti, podrejenost položaja
lahko namreč vodi v apatičnost mladih, brezbrižnost in odpor do konvencionalnih političnih procesov.
Medtem ko je jasno, da sodelovanje mladih pri procesih odločanja vzpodbudi željo po participacijih tudi v kasnejših obdobjih življenja. Mladi tako morda potrebujejo samo zadostno spodbudo in okolje, kjer bodo začeli
spoznavati pomen participacije že v zgodnjih letih, kar jih bo vodilo do želje po odgovornejših odločitvah tudi
v prihodnosti. Včasih mladi potrebujejo samo priložnost, da povedo svoje mnenje. Pa jim je ta možnost res
zagotovljena? Sodelovanje najširše skupine ljudi v procesih odločanja je glavno načelo demokracije. Le take
odločitve so legitimne in sprejete v družbi. Tudi mladi sami bodo bolj razumeli in spoštovali implementacijo
odločitev, če bodo pri njih lahko sodelovali ter bodo se bodo z njimi poistovetili.
Potrebujemo torej okolje, ki bo mladim vse to omogočalo. Omogočalo informiranost, da bodo lahko sprejeli
odgovorne odločitve, ter prostor, kjer bodo imeli možnost izražanja lastnega mnenja in sooblikovanja družbe, v
kateri živijo. Mladinske organizacije, ki temeljijo na sodelovanju vseh udeležencev, vključevanju v odločanje in
demokratičnih vrednotah, to v veliki meri omogočajo. Žal pa trenutno to ni omogočeno v vseh procesih sprejemanja odločitev in ne vsem mladim.
Participacija ne sme biti privilegij nekaterih posameznikov, temveč možnost vsakega človeka. In ker je ravno
mladost tisto ključno obdobje, ki v veliki meri vpliva na dejavnosti v vseh nadaljnjih obdobjih, je potrebno participaciji mladih tudi v Sloveniji nameniti več pozornosti. Predvsem pa realnih možnosti.
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RESOLUCIJA SVETA EVROPE
KOT IZHODIŠČE

Določene razprave o nižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice se v različnih mednarodnih institucijah
odvijajo tudi na mednarodni ravni. Ena izmed takih institucij je Svet Evrope, ki je sprejel resolucije in priporočila,
ki zadevajo življenje mladih in participacijo mladih v političnem življenju, v katerih je obravnavana tudi tematika
nižanja starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let.
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je marca 2011 sprejela resolucijo »Expansion of democracy by lowering the voting age to 16«, v kateri se zavzema za nadgradnjo participacije mladih v demokratičnem
življenju, še posebej med 16 in 17 letniki, ki že imajo določene obveznosti znotraj družbe, nimajo pa pravice
voliti. V resoluciji so države članice pozvane k vzpostavitvi potrebnih pogojev za participacijo mladih v družbenem življenju preko izobraževanja in s promocijo vključevanja v skupnost ter k pregledu možnosti za nižanje
starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let.
V resoluciji je v drugi točki Skupščina izpostavila demokratično evolucijo Evrope, ki kaže na trend povečanja
marginalizacije mladih v političnem procesu, kar predstavlja tveganje dominacije vprašanj starejših generacij
– takšen razvoj lahko ogrozi stabilnost demokracije v času, ko je družbena kohezija pomembna kot še nikoli
(Council of Europe 2011, 2. tč.). Nadalje ugotavljajo, da je vedno večja nizka udeležba na volitvah po vsej Evropi, zlasti v starostni skupini med 18 in 24 letom, kar je zaskrbljujoče za prihodnost demokracije. Raziskave prav
tako kažejo, da dlje kot morajo mladi čakati, da lahko sodelujejo v političnem življenju, manj sodelujejo,
ko so odrasli (Council of Europe 2011, 3. tč.).
Svet Evrope ob sklicevanju na številne pobude, ki že obstajajo za spodbujanje sodelovanja mladih, bodisi preko
posebnih institucij ali s pomočjo sodelovanja v sistemu vodenja in kot je bilo določeno že v prejšnjih dokumentih
sprejetih s strani Parlamentarne skupščine, ugotavlja, da je treba zagotoviti, da so mladi dobro pripravljeni
na sodelovanje v družbenem življenju in poudarja, da (Council of Europe 2011, 5. tč.):
• večji kot je delež družbe, ki sodeluje na volitvah, večja je reprezentativnost tistih, ki so izvoljeni; - 16 in 17
letniki že imajo odgovornosti v družbi, vendar brez pravice do sodelovanja na volitvah;
• boljša participacija in sodelovanje na volitvah bo mladim pomagala k lažjemu razumevanju njihovih odgovornosti, položaja in vloge v družbi; - izobraževalni sistem mora zagotavljati boljše izobraževanje za demokratično državljanstvo, da bi lahko v prihodnje državljane spodbujali k izvajanju njihovih novih pravic;
• šole lahko ustanovijo model demokratične participacije, če so študenti vključeni v njihove odločevalske procese; - volilna pravica pri 16-ih letih bi pripomogla k večji volilni udeležbi ob prvem glasovanju in posledično
tudi k splošni volilni udeležbi.
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Svet Evrope v resoluciji (Council of Europe 2011, 6. tč.) prav tako opozarja, da je potrebno posebno pozornost
nameniti tudi načelom demokracije, ki zahtevajo sodelovanje in vključevanje čim širšega kroga ljudi v
političnem in odločevalskem procesu. Potrebno je skrbeti za:
• razširitev in izboljšanje demokratičnega delovanja naše družbe,
• iskanje možnosti o vključitvi sveže krvi v volilno telo in s tem dati večji prostor za izražanje zaskrbljenosti
mlajše generacije o pomenu učinkovitega boja proti vedno večji nevarnosti izključenosti mladih in
• spodbujanje njihove integracije v strukture družbe.
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope tako na podlagi te resolucije državam članicam nalaga da
(Council of Europe 2011, 7. tč.):
• ustvarijo potrebne pogoje za udeležbo mladih v civilnem življenju skozi izobraževanje
in s spodbujanjem vključevanja v skupnosti;
• preučijo možnost za znižanje starosti za pridobitev volilne pravice na 16 let
v vseh državah in za vse vrste volitev;
• preučijo možnost znižanja najnižje starosti za pridobitev pasivne volilne pravice
za različne vrste volitev, kjer se to zdi primerno.

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope tako na podlagi te resolucije državam
članicam nalaga, da (Council of Europe 2011, 7. tč.):
• ustvarijo potrebne pogoje za udeležbo mladih v civilnem življenju
skozi izobraževanje in s spodbujanjem vključevanja v skupnosti;
• preučijo možnost za znižanje starosti za pridobitev volilne pravice
na 16 let v vseh državah in za vse vrste volitev;
• preučijo možnost znižanja najnižje starosti za pridobitev pasivne
volilne pravice za različne vrste volitev, kjer se to zdi primerno.

Uporabljena literatura in viri
Council of Europe. 2011. Expansion of democracy by lowering the voting age to 16, 1826.
Spletni vir: http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=13110 &Language=EN (18. september 2013).
Kampl, Tin. 2013. Nižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
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EVROPSKA PERSPEKTIVA
Volilna pravica pri 16ih letih
Evropski mladinski forum

Mladi v Evropi so pod pritiskom, njihova izključenost je očitna. Trenutno so v številnih državah
osredotočeni na možnosti za vključevanje mladih v širšo družbo, zlasti na področju znižanja
starosti za pridobitev volilne pravice ter s spodbujanjem mlajših državljanov, da kandidirajo
na volitvah. Evropski mladinski forum (Forum) se s svojo politiko že dolgo zavzema za to, da
bi za vse volitve znižali volilno pravico na starost 16 let.

Ključno sporočilo Foruma je, da je mlade potrebno jemati resno, istočasno pa jim je potrebno omogočiti
resnično možnost vplivanja z namenom krepitve evropske demokracije. V Forumu so prepričani, da so
danes 16- in 17-letni evropski državljani dovolj zreli za sodelovanje v političnih procesih odločanja, tako da
oddajo glas stranki po svojem lastnem izboru. Čedalje bolj očitno postaja, da razvoj trajnostne politike v Evropi,
ki se stara, zahteva vključevanje perspektive mladih ljudi. Mladi bi morali imeti pravice, ki ustrezajo njihovim
povečanim dolžnostim v evropski družbi.

Čedalje bolj očitno postaja, da razvoj trajnostne politike v Evropi, ki se stara, zahteva
vključevanje perspektive mladih ljudi. Mladi bi morali imeti pravice, ki ustrezajo
njihovim povečanim dolžnostim v evropski družbi.

Vendar pa znižanje starosti za pridobitev volilne pravice na 16 let ni edina magična rešitev za vključevanje
mladih. Demokratična udeležba in aktivno državljanstvo morata biti razumljena kot vseživljenjski in
celovit proces učenja. Državljanska vzgoja je bistvenega pomena, da bi mlade naučili spretnosti, s pomočjo
katerih so sposobni izbirati, odločati in sprejemati odgovornost za lastna življenja znotraj demokratične družbe.
Državljanska vzgoja, ki vključuje državljansko znanje, ključna dejstva in prenosljive državljanske spretnosti, je
bistven predpogoj za demokratično udeležbo in aktivno državljanstvo.
Skladno z resolucijo Foruma o znižanju starosti za pridobitev volilne pravice na 16 let, ki jo je leta 2006 sprejel
Svet članov, je Forum v sodelovanju z mladimi iz cele Evrope, v okviru strokovne skupine, izoblikoval temeljna
izhodišča, na katerih lahko sedaj temeljijo prihodnje pogajalske aktivnosti. Nadalje je Forum na to temo izvedel
delo s pomočjo mreže raziskovalcev. Resolucija 1826 (2011) Sveta Evrope o »Širjenju demokracije z znižanjem starosti volilne pravice na 16 let«, ki poziva države članice, da raziščejo možnosti znižanja starosti volilne
pravice na 16 let v vseh državah in na vseh vrstah volitev, je bila sprejeta junija leta 2011. Forum je sprožil
vseevropsko kampanjo za sprejem pisne deklaracije 27 o znižanju starosti volilne pravice na 16 let, ki
se je zaključila decembra 2012 s podporo 177 poslancev Evropskega paramenta. Dejstvo, da je skoraj petina evropskih poslancev podprla pobudo, državam članicam sporoča, da ima znižanje starosti volilne pravice
na 16 let močno politično podporo na evropskem nivoju.
Forum bo na to temo v prihajajočih letih še naprej tesno sodeloval s poslanci Evropskega parlamenta in njegovimi člani po vsej Evropi. Udeležene mladinske organizacije in mladi bodo naprej peljali dialog in kampanjo za
znižanje starosti volilne pravice na 16 let, dokler mladim ne bo zagotovljena pravica do udeležbe na lokalnih,
regionalnih, državnih in evropskih demokratičnih volitvah.
Prevod: Nataša Ružnič
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ČASOVNICA IN PARTNERJI PROJEKTA
Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) prepoznavamo, da je politična participacija mladih v formalnih procesih odločanja prenizka in predstavlja izziv za delovanje v prihodnosti. Glede na priporočila Sveta Evrope ter Evropskega mladinskega foruma smo v okviru odgovarjanja na ta izziv tudi v Sloveniji vodili razpravo
na temo znižanja starosti volilne pravice na 16 let. Razprava je v prvi vrsti potekala v okviru organizacij članic
MSS in mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS), namenjena pa je bila tudi zunanji javnosti, predvsem kot
odpiranje prostora za sodelovanje s srednjimi šolami. Namen projektov mladih za demokracijo omogoča prav
to - da mladi dobijo možnost razprave, podajanja idej in lastnih predlogov in s tem možnost za vključevanje ter
povečanje svoje aktivne participacije.
Končni cilj projekta “16 – Starost za vključevanje?” (sofinanciranega s strani programa Mladi v akciji, podakcija
1.3) je resda, na podlagi pridobljenih rezultatov, oblikovanje stališča do vprašanja znižanja starostne meje za
udeležbo na volitvah na 16 let, vendar pa želimo z vprašanjem odpreti tudi širšo razpravo o aktivni participaciji
mladih na splošno v družbeno – političnem življenju, kot tudi zelo konkretno o formalnem mehanizmu predstavniške demokracije ter vključevanju mladih v procese odločanja.
• Trajanje projekta: 15. avgust 2012 - 31. oktober 2013 (14 mesecev in pol)
• 4 sklopi projekta:

Slovenske partnerje v projektu so predstavljali mladinski sveti lokalnih skupnosti (MSLS), katerih predstavniki
so družbeno aktivni mladi, MSS pa je pozval tudi vseh 16 organizacij članic, da so imenovale posameznike,
ki so bili tega projekta kot predstavniki posamezne organizacije članice v delovni skupini MSS. Najmanj en
predstavnik partnerske lokalne organizacije oziroma organizacije članice se je udeležil tudi študijskega obiska
v Avstriji. S tem smo predstavnikom omogočili čim bolj praktično, konkretno izkušnjo, izmenjavo mnenj in znanj,
ki so jih lahko uporabili in prenašali na soizvajalce v lastnih lokalnih aktivnostih in na dogodkih. Mladinski sveti
lokalnih skupnosti so v partnerstvu z organizacijami članicami MSS odigrali ključno vlogo tudi pri organizaciji in
vabljenju udeležencev na lokalna srečanja. Predstavljali so vez med mladimi, političnimi odločevalci, lokalnimi
mediji, mladinskimi in drugimi organizacijami. Prav z raznolikostjo partnerjev smo poskrbeli za pokritost vseh od lokalne do nacionalne in evropske ravni.
• partnerski MSLSji:
- Mladinski svet Ajdovščina,
- Mladinski svet Domžale,
- Mladinski svet Gornja Radgona,
- Mladinski svet Jesenice,
- Mladinski svet Lendava.
• drugi partnerji:
Oesterreichische Kinder und Jugendvertretung (ÖJV) in Sapere Aude.
Za vključitev avstrijskega partnerja – Avstrijski otroški in mladinski svet - smo se odločili z namenom, da slovenskim udeležencem v projektu omogočimo priložnost izmenjave mnenj in pogledov, mehanizmov ter metod,
za naslavljanje potreb mladih po večji vključenosti in aktivni participaciji v procesu odločanja ter spoznavanja
primerov že obstoječih dobrih praks z avstrijskimi vrstniki, mladinskimi voditelji in delavci. Ti so v preteklosti
že vodili proces razprave na tematiko znižanja starosti za volilno pravico na 16 let, zato smo na ta način
želelil okrepili že obstoječa sodelovanja na področju mladine.

Video intervjuji s
predsedniškimi
kandidati (avgust oktober 2012)
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Študijski obisk
na Dunaju (5. - 8.
december 2012)

Lokalni dogodki ter
srečanja delovne
skupine (januar –
avgust 2013)

Evalvacijsko
srečanje (5. – 7.
september 2013)

Glede na poznavanje področja delovanja lastnih organizacij, so nam v ÖJV predlagali manjšo lokalno organizacijo 'Sapere Aude', nevladno organizacijo, ki je aktivna na področju državljanske vzgoje. Njihove glavne
aktivnosti vključujejo vodenje delavnic za mlade v starosti od 14 do 20 let, s ciljem povečati zanimanje mladih
za politiko in izboljšati kompetence, potrebne za politično participacijo. Poleg tega izvajajo izobraževanja za
trenerje, kjer so ciljna skupina odrasli multiplikatorji na področju mladinskega dela in
političnega izobraževanja. Zelo aktivni so tudi na področju pravic mladih, veliko izkušenj imajo s področja volilne
pravice za mlade in so že sodelovali pri mednarodnih projektih kot organizacija z znanjem, izkušnjami in primeri
dobrih praks.
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Na področju sodelovanja smo tako videli odlično priložnost za prenose primerov dobrih praks med lokalno organizacijo iz Avstrije in vključenimi mladinskimi sveti lokalnih skupnosti v Sloveniji. Povezovanje
tako nacionalnih kot tudi lokalnih mladinskih struktur v Mladinskem svetu Slovenije vidimo kot odlično priložnost, da mladi spoznajo konkreten pomen in učinke nekega ukrepa, že izvedene spremembe ter mehanizme
oz. metode, ki dodatno spodbujajo participacijo mladih.
Projekt smo zastavili tako, da je spodbujal neformalno izobraževanje, mreženje, aktivno preživljanje prostega
časa, vključevanje mladih v demokratične in širše družbene procese ter soodločanje mladih pri razvoju družbe
kot celote. Tako za partnerje v Sloveniji kot v Avstriji je projekt predstavljal odlično možnost za medsebojno
učenje, širjenje pogleda na isto tematiko in hkrati evalvacijo ter izmenjavo mnenj na sprejete odločitve.
• Še nekaj statistik projekta »16 – Starost za vključevanje?«:
- 29 aktivnosti - delavnic v organizacijah članicah MSS, srednjih šolah oz. v okviru dogodkov drugih organizacij za mlade ter dogodkov mladinskega sektorja;
- v okviru Mladinstivala srečanje/debata mladih s štirimi evropskimi poslanci;
- sodelovanje s številnimi strokovnjaki, ki raziskujejo področje participacije mladih;
- skupno okoli 500 mladih udeležencev;
- 563 rešenih anket mladih med 16 in 29 let (v spletni in tiskani obliki);
- aktivnosti v 13 slovenskih krajih in mestih.

VIDEO INTERVJUJI S PREDSEDNIŠKIMI KANDIDATI
(avgust - oktober 2012)
Prvi sklop načrtovanih projektnih aktivnosti (avgust – oktober 2012) smo izvajali en mesec pred volitvami
za predsednika Republike Slovenije. V času volilne kampanje smo pridobili mnenja vseh treh predsedniških kandidatov o vlogi mladih na političnem dnevnem redu, participaciji mladih na splošno in
potencialnem znižanju starostne meje za udeležbo na volitvah.
V tem obdobju smo izvedli tudi promocijsko video kampanjo z namenom pozivanja mladih k udeležbi na
volitvah. Volitve smo predstavili kot uporabo pravic in opravljanje dolžnosti hkrati, eno od možnosti za izražanje
lastnega mnenja, hkrati pa pozivali odločevalce k prepoznavanju mladih kot relevantnih sogovornikov in akterjev. Kampanja osveščanja o pomenu participacije mladih je potekala preko socialnih omrežij in z razširjanjem
video vsebin preko različnih kanalov namenjenih mladim.

Mnenje: Ana Marija Mitić: »Vsekakor je angažiranost mladih pri soodločanju o družbenih
problematikah izjemnega pomena. Meni in mojim vrstnikom je bilo pogosto rečeno »no,
no, boste pa še malo polente pojedli, preden boste lahko kaj govorili«, zato smo se
srčno borili, da naš glas nekaj stane in velja. Ne upam si z gotovostjo trditi, kako je
danes, ampak moji generaciji je bilo v veliko čast in veselje dobiti volilno pravico, ki smo
jo jemali z veliko odgovornostjo.«

Ana Marija Mitić
Foto: Peter Koprivnikar
fotografija je bila narejena na
snemanju videospota v projektu
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ŠTUDIJSKI OBISK NA DUNAJU (5. – 8. december 2012)
Avstrija je prva izmed držav članic EU, ki je leta 2007 sprejela zakon o znižanju starosti za volilno pravico na 16
let in je več let pred tem vodila proces razprav, izmenjave mnenj tako med mladimi kot političnimi odločevalci,
hkrati pa so že dostopne raziskave o rezultatih odločitve za znižanje volilne pravice na 16 let. Za sodelovanje z
avstrijskim mladinskim svetom - Oesterreichische Kinder- und Jugendvertretung (ÖJV) smo se odločili, ker
je – tako kot MSS – krovna mladinska organizacija, ki zastopa mlade in mladinske organizacije v pogovorih
s političnimi odločevalci. Prav zaradi področja delovanja, kjer so kot krovni predstavniki mladih zavzeli aktivno vlogo in sedaj že pestrega nabora večletnih izkušenj z volilno pravico tudi za mladoletne, smo menili, da so
odličen projektni partner. Poleg primerov dobrih praks, ki so jih želeli deliti z nami, se je kot pozitiven dejavnik
pokazala tudi geografska bližina obeh držav.

• Evropski vidik političnih odločevalcev nam je predstavil poslanec Evropskega parlamenta Heinz
Becker (MEP/ÖVP);
• Z metodo odprtega prostora pa smo spoznali tudi vidik mladih na primerih že obstoječih ali načrtovanih mladinskih iniciativ oziroma mehanizmov, namenjenih za izboljšanje participacije mladih.
Spoznavali smo vzvode in mehanizme tako za zvišanje participacije v formalnih procesih (volitve ipd.) kot
tudi mladinskih organizacijah, nujnost prepletanja formalnega in neformalnega izobraževanja v tem procesu,
vključevanja mladinskih organizacij v »državljansko vzgojo« na vseh nivojih v izobraževalnem sistemu ter medsektorski proces spodbujanja aktivnega državljanstva v formalnem in neformalnem izobraževalnem sistemu itd.
Hkrati pa je bil študijski obisk tudi odlična priložnost za neformalno druženje, mreženje in izmenjavo mnenj tako
med slovenskimi udeleženci kot z vrstniki iz Avstrije.

V drugem sklopu projektnih aktivnosti (december 2012) smo izvedli študijski obisk pri partnerjih v Avstriji.
Študijskega obiska se je udeležilo 21 predstavnikov partnerskih organizacij, predstavnikov MSS in organizacij članic iz Slovenije ter dva mladinska trenerja MSS, ki sta bila vključena v celoten projekt z namenom
moderiranja dogodkov ter vodenja aktivnosti na lokalni in nacionalni ravni. Na Dunaju se nam je pridružilo tudi
10 mladih iz različnih delov Avstrije. Partnerski organizaciji iz Avstrije sta poskrbeli za praktični vidik nastanitve
in prehrano na Dunaju ter koordinacijo programa študijskega obiska, prijavitelj projekta pa za organizacijo
prevoza.
Kot omenjeno je bil namen tridnevnega študijskega obiska spoznavanje praktičnih izkušenj participacije mladih
v Avstriji na splošno ter različnih vidikov že izpeljanega procesa znižanja starostne meje za volilno pravico na
16 let. Na srečanjih in obiskih v okviru študijskega obiska smo želeli spoznati predvsem čim bolj raznolik nabor
vidikov.
• O vidiku poučevanja političnih vsebin na različnih ravneh formalnega izobraževanja je govorila Patricia Hladschik (Zentrum polis/BIM);
• Občinske strukture za povečanje participacije smo spoznali v predstavitvi Nadje Maier na primeru
avstrijske zvezne dežele Štajerske;
• Vidik raziskovalcev participacije mladih in mladih volivcev nam je predstavila Eva Zeglovits z Univerze na Dunaju s pomočjo raziskav po izvedenih regionalnih volitvah v letu 2010 in 2012;
• Maria Wolf iz Zveznega ministrstva za gospodarstvo, družino in mlade (BMWFJ) je govorila o participaciji
mladih z vidika nacionalnih političnih odločevalcev;
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DELOVNA SKUPINA

LOKALNI DOGODKI

Tretji sklop projektnih aktivnosti (januar – junij 2013) je bil namenjen prenosu novo pridobljenega znanja preko
primerov dobrih praks iz tujine na lokalno in nacionalno raven v obliki posvetovanj, okroglih miz, srečanj in
delavnic.

Obdobje med januarjem in avgustom 2013 je bilo v okviru projekta namenjeno izvedbi lokalnih dogodkov in
posvetovanj z mladimi v sodelovanju z mladinskimi trenerji. Vključeni mladinski trenerji MSS so, glede na znanje in izkušnje, pridobljene na študijskem obisku, pripravili enodnevno delavnico za izvedbo lokalnih dogodkov.
Na lokalnih srečanjih smo z mladimi (nekateri med njimi so bili stari prav med 16 in 18 let) govorili o pomenu
soodločanja, aktivnem državljanstvu, državljanski vzgoji ter vključevanju v formalne procese odločanja
in beležili njihovo mnenje.

V ta namen se je izoblikovala delovna skupina, sestavljena iz udeležencev študijskega obiska ter predstavnikov organizacij članic MSS. Na sestankih delovne skupine smo se lotili različnih tematik. Zbirali in
obdelovali smo argumente z različnih zornih kotov, hkrati pa smo članom delovne skupine omogočili pridobivanje novega znanja iz argumentacije. Sestanki, ki so potekali na mesečni ravni, so dopolnjevali znanje o obravnavani tematiki članov študijske skupine, predvsem pa jih spodbujali, da novo pridobljeno znanje in vedenje o
pomenu aktivne participacije širijo izven delovne skupine.
Izbira, da se delovna skupina zastavi širše, predvsem pa porazdeli regionalno se je izkazala za pravo, saj smo
dobili tudi decentraliziran vpogled v mnenje mladih na temo znižanja starostni za volilno pravico. Skozi vsa
srečanja delovne skupine smo zbirali mnenja, ugotovitve in tako so nastajali različni vmesni dokumenti. Na
zadnjem sestanku delovne skupine smo pregledali opravljeno delo ter pripravili izhodišča za evalvacijski obisk
s strani avstrijskih partnerjev.

Nabor lokalnih partnerskih organizacij iz začetnih petih MSLSjev smo odprli, saj so željo po razpravi o predlagani tematiki izpostavili tudi v lokalnih enotah organizacij članic MSS. Nacionalno srečanje oz. dogodek v sklopu
Mladinstivala smo odprli navzven ter k sodelovanju povabili splošno javnost in neorganizirane srednješolce,
saj smo še vedno mnenja, da le tako lahko dobimo reprezentativno mnenje mladih. Tako smo v predvidenem
terminu izvedli lokalna srečanja v Lendavi, Ajdovščini, Domžalah, Velenju, Jesenicah, Šentjurju, Ljubljani, Radljah ob Dravi, Mariboru, Gornji Radgoni ter v Kranju in Murski Soboti. Tematika potencialnega znižanja starosti za udeležbo na volitvah na 16 let je bila tudi zaključna tematika Državnega prvenstva v debatiranju (v
organizaciji Zavoda Za in Proti) na Ptuju aprila 2013. Za ugotavljanje mnenja mladih o aktivnem državljanstvu
in soodločanju mladih smo vzpostavili spletno anketo, ki smo jo razširili preko spletnih medijev in kanalov
obveščanja projektnih partnerjev ter v pisni obliki na lokalnih dogodkih. Več o rezultatih spletne ankete si lahko
preberete v posebnem poglavju v nadaljevanju.
Ker je med poletnimi počitnicami (julij do september) potekalo kar nekaj poletnih aktivnosti naših organizacij
članic, smo izkoristili tudi to možnost srečanja z njihovimi člani in jim predstavili aktualno tematiko znižanja
starosti za udeležbo na volitvah na 16 let.
Namen dogodkov je bil udeležence lokalnih aktivnosti (okroglih miz, posvetovanj, pridobivanja mnenj vključenih
akterjev na lokalni ravni, promocijskih kampanj) motivirati za delovanje in ozavestiti o pomenu participacije
mladih, vidikih participacije (formalnih in neformalnih) in pomenu lokalnega nivoja za osebni in družbeni
razvoj posameznika. Lokalni dogodki so bili tudi prispevek k sodelovanju akterjev, ki vsakodnevno delujejo
na mladinskem področju in v okolju mladih, ki se jih sprejete odločitve dotikajo. Lokalni in nacionalni dogodek
so ponujali tudi prostor, kje so vsi vključeni akterji lahko izrazili svoje mnenje, ugotovitve in delili primere tako
dobrih praks o participaciji mladih, kot tudi o morebitnem znižanju starosti za volilno pravico na 16 let.
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DELAVNICE ZA ORGANIZIRANO MLADINO
Kot omenjeno, so bile v projekt vključene partnerske organizacije oziroma MSLS-ji (Mladinski sveti lokalnih
skupnosti), ki so organizirali vsak vsaj eno srečanje na temo politične participacije in možnosti znižanja starosti
za volilno pravico na 16 let. V mladinskem organiziranju so bili odgovori različni, ko so mladi govorili o stališčih
organizacij, kot pa so bila njihova osebna mnenja. Posamezniki so v večji meri izrazili negativno mnenje za
znižanje starosti, medtem ko so na vprašanje ali bi njihove organizacije le-to podprle v večini primerov
odgovorili, da najbrž bi.
Na delavnicah so mladi delali po vnaprej pripravljenih metodah, ki so se nekoliko razlikovale od metod, ki so
bile uporabljene pri delu z neorganizirano mladino. Izhajali smo namreč iz predpostavke, da so mladi, ki se
vključujejo v različne mladinske organizacije na področju politične participacije bolj ozaveščeni kot
neorganizirana mladina, saj se že z aktivnim vključevanjem v družbo vključujejo tudi v demokratične
procese odločanja. Čeprav so bile osnovne definicije jasne, smo mlade preizkusili tudi v tem, da so sami
razporejali posamezne argumente na podlagi tega, ali sodijo med ZA ali PROTI in na posameznih argumentih
se je odprla razprava. Mladi so bili namreč različnega mnenja in so znali za en argument najti razloge na eni
in na drugi strani s čimer se je spodbujalo tudi njihovo razmišljanje. Odpirala so se nova vprašanja na katera
smo skupaj iskali odgovore.

Mladi so bili različnega mnenja in so znali za en argument najti razloge na eni in
na drugi strani s čimer se je spodbujalo tudi njihovo razmišljanje. Odpirala so se
nova vprašanja na katera smo skupaj iskali odgovore.

Ugotovili smo, da se velik razkorak pri mladih odpre, ko govorimo o njihovih dejanskih pravicah v vsakdanjem
življenju. Tam se običajno počutijo kompetentne odločati o stvareh, ki se tičejo neposredno njih in tudi
želijo odločati. Ustavi se, ko pridemo do tematik s katerimi se mladi ne soočajo vsak dan, na njih pa vplivajo
posredno oziroma toliko kot na vse ostale starostne kategorije.

dločanje v lokalni skupnosti. Njihova nemoč se je še toliko bolj izražala pri odločanju na nacionalnem nivoju,
medtem ko so procese odločanja in predvsem zadovoljstvo s kvaliteto življenja v družinskem krogu običajno
označili kot zelo dobro.
Tako kot imajo pravico soodločati doma, kjer se tudi zaradi tega počutijo udobneje, so mladi izrazili tudi
željo po soodločanju v širšem okolju, vendar le pri temah, ki so neposredno povezane z mladimi (štipendije, zaposlovanje ...). Za tematike, ki neposredno ne vplivajo na njihov danes pa menijo, da je dovolj zgodaj,
če z volilno pravico in neposrednim soodločanjem počakajo do 18 leta. Slednje pogojujejo tudi s tem, da
vsi 16- in 17-letniki niso enako zreli. Kot so se večkrat izrazili se sami zavedajo odgovornosti, vendar pa
večina njihovih vrstnikov ne kaže dovolj interesa po politični participaciji.

Mnenje: Mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur
(udeleženec na lokalnem dogodku v Šentjurju):
»Participacija mladih v današnji družbi je zelo
pomembna. Na eni strani je potrebno mladim v
čim večji meri zagotoviti možnost soodločanja,
prav tako pa morajo znati prevzemati odgovornost. Medgeneracijska solidarnost in razumevanje dandanes, bolj kot kdajkoli prej,
temelji ravno na ravnovesju med pravicami in
odgovornostmi. Prej kot mladi to spoznajo, bolje
je za družbo kot celoto.«

Organizirana mladina se je pokazala v pozitivni luči, ko smo govorili o osnovnem poznavanju politike.
Kljub temu je bila to v prvi vrsti mladinska politika in tematike, ki se tiče njih samih. Pri tovrstnih temah želijo
biti aktivno udeleženi. Ker smo delovali z mladimi, ki so aktivni v svojih lokalnih okoljih, so v osnovi poznali
tudi delovanje lokalnih političnih struktur, a so se počutili nekoliko nemočne, ko je beseda nanesla na soo24

25

DELAVNICE ZA NEORGANIZIRANO MLADINO

Mladinstival

V okviru projekta smo izpeljali tudi več aktivnosti za neorganizirano mladino. Ponudbo za izvajanje delavnic
v okviru obveznih izbirnih vsebin na temo participacije mladih in volilne pravice pri 16-ih letih smo poslali na
srednje šole po Sloveniji. Več šol je izkoristilo priložnost in tako smo lahko delali z mnogimi mladimi, ki bi jih
sicer težko dosegli, ker niso vključeni v nobeno obliko mladinskega organiziranja.

V sklopu aktivnosti na Mladinstivalu smo se 31. maja na Ljubljanskem gradu mladi srečali na štirih omizjih s
tematiko participacije in soodločanja mladih z evropskimi poslanci in strokovnjaki različnih profilov (pravniki,
politologi, psihologi, direktorji državnih institucij). V razpravo smo povabili tudi druge mlade in zainteresirano
javnost ter tako tematiko odprli navzven.

Na delavnicah s srednješolci smo mlade v 90-ih minutah najprej spodbudili k razmišljanju o prevzemanju odgovornosti na različnih ravneh (osebno, lokalno, nacionalno) in o zrelosti za sprejemanje različnih odločitev (do
katere starosti morajo odločati starši, kdaj mladi sami), nato pa smo tehtali argumente ZA in PROTI znižanju
starosti za volilno pravico na 16 let.

Mnenja Evropskih poslancev, ki so se dogodka udeležili (vabljenih je bilo vseh 8 Evropskih poslancev), o
politični participaciji mladih smo zbrali v nadaljevanju:

Skozi delavnice se je pokazalo, da se mladi ne zavedajo dovolj, kaj pravzaprav je politika in kako vpliva
na njihovo življenje. Ne vedo prav dobro, kdo v naši državi odloča, kako sploh pride do sprememb. Politične
stranke in afere so prve asociacije ob omembi politične participacije. Od tu tudi izvira občutek nemoči, ki
so ga mladi jasno izrazili. Zavedajo se problematike, ki jih zadeva, a ne vidijo alternative, ne vedno kaj narediti
in pogosto podležejo vplivom drugih (medijev, staršev ...). Na delavnicah smo jih zato spodbujali tudi k razmisleku o lokalni problematiki in njihovem angažmaju v lokalnem okolju – pa so bili pomisleki mladih zelo podobni
(le da je tu »krivda« padla na župane, občino in lokalna nesoglasja). Večina mladih na delavnicah tudi ni del
mladinskih organizacij, v katerih bi imeli možnost soodločanja in upravljanja.

Mladi so pokazali željo, da bi pri 16-ih letih sami sprejemali večino odločitev, ki jih
zadevajo, vendar tega ne povezujejo s pravico do glasu na volitvah.
Mladi so pokazali željo, da bi pri 16-ih letih sami sprejemali večino odločitev, ki jih zadevajo, vendar tega ne
povezujejo s pravico do glasu na volitvah. Zanimivo je tudi, da sami sebi dovolj zaupajo in se imajo za odgovorne, hkrati pa imajo močne pomisleke ob predlogu za znižanje volilne pravice, saj menijo, da bi
večina 16- in 17-letnikov sprejemala neracionalne, nepremišljene odločitve (predvsem jih skrbijo odločitve
v zvezi s cigaretami, alkoholom in mamili). Na eni od delavnic so mladi prišli celo do ugotovitve, da so fantje pri
tej starosti premalo resni, s čimer sta se strinjala oba spola.
Za mladinske trenerje, ki se v veliki meri srečujemo z organizirano mladino iz mladinskega sektorja, se zdi
ogromen razkorak med organizirano mladino, ki ima več iniciative, je usmerjena tudi k rešitvam za širšo
družbo in ima izkušnje soodločanja ter neorganizirano mladino, ki predstavlja večino mladih in je brez
prave izkušnje soodločanja ter komaj kaj razmišlja o soupravljanju družbe, v kateri živi.
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Tanja Fajon

Mojca Kleva-Kekuš

Foto: osebni arhiv Mojce Kleva-Kekuš

Skupina naprednega zavezništva socialistov
in demokratov v Evropskem parlamentu

Skupina naprednega zavezništva socialistov
in demokratov v Evropskem parlamentu

»Najprej si želim, da bi se mladi vključevali v politične
podmladke. Tudi sama sem dala to šolo skozi in vem,
kako pomembno je imeti neka predznanja o tem, kaj
politika sploh je. Drugo; treba je kandidirati na volitvah, si dovoliti oditi na volitve, si dovoliti imeti svoj
obraz na plakatu in svoje ime, ker če ne bo mladih v
politiki, se nič ne bo spremenilo. To sem občutila na
svoji koži. Če verjamete, da se je za nekaj treba boriti
in politiki ne razumejo tega kar ti misliš, potem moraš
na volitve. Ali voliti ali kandidirati. Mislim, da je res
premalo mladih ljudi v politiki, to je vidno, to je jasno.
V Sloveniji v državnem zboru, na lokalnem nivoju,
mladih skoraj ni, oziroma tisti redki, ki pridejo skozi,
morajo biti težko bitko, da sploh dosežejo karkoli.

»Mlade bi morali veliko več poslušati, veliko bolj angažirati v sam postopek političnega odločanja. Na posvetu smo slišali nekaj zelo zanimivih stvari, da mladih politika ne zanima, po drugi strani pa, da je velika
pomanjkljivost tudi izobraževalni sistem, da nimajo
priložnosti pri spoznavanju samih načinov procesov
odločanja. Sama načeloma podpiram volilno pravico
že pri 16ih letih, ker se mi zdi, da je to priložnost, da
se mladi že prej spoznajo, hkrati je treba seveda na to
pripraviti sam sistem skozi neko pravo izobraževanje.
Evropa se stara, v Sloveniji se prebivalstvo stara in
zaradi tega rabimo mlade, ki bodo angažirani.

Moj nasvet mladim je; vključevati se najprej v mladinske organizacije in potem v stranke. Lahko greš kot
neodvisni kandidat, ampak pod kožo smo vsi takšne
barve kot jo vsaj ena politična stranka v državi zastopa. Poiskati tisto, ki je najbližja in se vreči v vode politike čim prej. Ne potrebujemo mladih štirideset letnikov,
potrebujemo mlade – Mlade. Ker v vsakem obdobju
svojega življenja imaš določene prioritete. Stvari, ki
te bolj zanimajo in ki te manj zanimajo. Manjka tista
generacije ljudi, ki študira, ki ravno zaključuje študij –
tudi to manjka v politiki, predvsem v slovenski.«
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Foto: osebni arhiv Tanje Fajon

Težko je mladim svetovati, ko so mladi, ampak na vsak
način je prav, da nas vse zanima. Pa ne gre samo za
mlade – gre tudi za dogajanje okoli nas: »Kako bomo
živeli?«,«Kakšna bo naša prihodnost?« in če lahko o
tem soodločamo, bomo praktično oblikovali svoje življenje. Če bodo mladi aktivno sodelovali, če povedo
kaj pričakujejo, kaj jih skrbi, česa jih je strah, bodo
s tem dejansko lahko vplivali na to, da kakšne stvari
spremenimo na bolje.«
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Jelko Kacin

Ivo Vajgl

Skupina zavezništva liberalcev
in demokratov za Evropo

Skupina zavezništva liberalcev
in demokratov za Evropo

»Vključevanje mladih, participacija, inkluzivnost so
značilnosti vsake demokratične družbe. Ampak to ne
more biti posilstvo, mladim je treba tako možnost dati.
Zato ne želim reči, da sem za vključevanje, povedati
želim zgolj, da nisem proti. Mladi morajo odločiti ali
bodo to možnost izkoristili in kdaj jo bodo izkoristili.
Sem za to, da jo izkoristijo od samega začetka in jo
dobijo čim prej, da se ne bi zgodilo, da se politično
aktivirajo in rešujejo svoje probleme šele takrat, ko
jih socialna stiska porine čez rob. Imamo ključni primanjkljaj pri državljanski vzgoji. Obdobje srednjega
šolanja je najboljše za privzgojo aktivnega odnosa do
Foto: Sandra Bano, arhiv Mlad.si
samega sebe, odgovornosti do svoje lastne prihodnosti, da se nauči kako politično participirati. Vse druge podrobnosti so stvari izobraževanja, privzgojiti ta aktiven
odnos je pa najbolje v časi srednje šole, do polnoletnosti. Takrat človek resnično postane aktivni državljan – z
vsemi državljanskimi pravicami in obveznostmi. Seveda sem za to, da se spodnja doba zniža, če so mladi za to.
Sem starejši politik, aktiven politik. Zato vem, da so v preteklosti bili mehanizmi, da so politiki postali tudi zelo
mladi. Skozi podmladke strank ali stranke so delovali mnogi in se pravzaprav pripravljali za aktivno politično
udeležbo. Razlika med prejšnjim in sedanjim sistemom je, da je treba politiko odpreti vsem, to je pasivna pravica. Ne samo, da glasujejo, ampak, da v njej tudi nastopijo. V prejšnjih časih pa se je vzgajala, izobraževala
in ustvarjala politična elita, ki je v imenu teh ljudi vse vodila. Ti časi so mimo, zato so možnosti za mlade veliko
večje, kot so bile pred 25 leti, ampak se mladi tega ne zavedajo in te možnosti – po moji oceni – ne izkoristijo
dovolj. To trdim povsem prisebno, se pa ne želim vmešavati v njihovo pravico, pri odločitvah o svoji prihodnosti
in o bolj ali manj aktivni participaciji.«

30

»Mladi morajo predvsem začeti politično soodločati v
sredinah kjer živijo in kjer se šolajo. Mislim, da ima
šola pomembno funkcijo pri tem - z organiziranjem raznih stimulacij. Seveda se moramo navaditi soodločati in soupravljati tudi tam kjer živimo. Ne mislim, da je
politično učenje nujno v okviru nekih strank, prepričan
pa sem, da je zelo koristno, če se mladi odločajo in se
vključujejo v organizacije civilne družbe.

Foto: Sandra Bano, arhiv Mlad.si

Težko mi je učiti mlade, kako naj se organizirajo.
Organizirati se morajo sami, tako kot si želijo. Vse
ponujene ali vsiljene oblike organiziranja so nesprejemljive, niso demokratične. Sem pristaš tega, da se
mladi organizirajo na parlamentaren način in se učijo strpnosti in nekega funkcioniranja. Do odločitve je
treba priti skozi nek postopek in ta postopek so že
pravila demokracije.«
Vir: Portal Mlad.si
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EVALVACIJSKO SREČANJE (5. – 7. september 2013)
V zaključnem delu projekta (september 2013) smo izvedli zaključno srečanje članov delovne skupine in obisk
članov partnerskih organizacij iz Avstrije. Zaradi večjega vključevanja tudi drugih zainteresiranih posameznikov
in organizacij, smo se pri načrtovanju srečanja odločili, da ga razdelimo na dva vsebinska dela.
Prvi del evalvacijskega srečanja smo namenili srečanju s predstavniki organizacij članic MSS in zainteresiranih posameznikov, ki je potekalo v sklopu Posveta mladinskega sektorja na Gospodarskem razstavišču
(5. september 2013). Predstavniki partnerskih organizacij Sapere Aude ter ÖJV so tudi njim predstavili proces,
ki je pripeljal do znižanja starosti za udeležbo na volitvah na 16 let v Avstriji. Poudarili so dejstvo, da je bil vzpostavljen konsenz vseh političnih strank. Politične stranke so predvsem delovale pragmatično, saj so računale
na večjo volilno bazo in s tem več volilnih glasov. V skladu s tem so bili zasnovani projekti za znižanje volilne
pravice, izvajala se je velika kampanja ministrstev (aktivno sta bili vključeni predvsem Ministrstvo za ekonomijo,
kmetijstvo in mlade ter Ministrstvo za izobraževanje), zagotovljena so bila tudi sredstva za nevladne organizacije, ki so podpirale in izvajale dogodke v podporo kampanji.
V Avstriji že obstajajo raziskave glede vpliva znižanja starosti za udeležbo na volitvah - politične stranke v večji
meri naslavljajo mlade, niso pa zato spremenile svojega delovanja (z vidika večjega vključevanja mladih). Tudi
rezultat volitev ni bil bistveno drugačen zaradi sodelovanja mladih. Glasovi so se razmeroma enakomerno porazdelil, zaznati je bilo nekoliko več nagibanja k bolj skrajnim strankam. Ob volitvah v letu 2013 pa bodo lahko
z raziskavami ugotovili tudi dolgoročni učinek znižanja starosti za udeležbo na volitvah.
Na dogodku se je v razpravi po uvodni predstavitvi med udeleženci odprlo vprašanje ali imajo slovenski
mladi dovolj znanja in izkušenj za odločanje. Nekateri udeleženci dogodka vidijo znižanje starosti za udeležbo na volitvah kot dober družbeni projekt, ker so ljudje izgubili zaupanje v politiko in bi več morebitnih mladih
kandidatov osvežilo politični prostor. S strani vseh pa je bila izražena močna podpora izboljšanju sistema
državljanske vzgoje in podpora spremembam pri sprejemanju pravic otrok.
V drugem delu evalvacijskega srečanja so partnerji spoznavali slovensko okolje, v okviru delovne skupine
pa smo primerjali spremembe, predstavili pridobljene rezultate ter delili izkušnje o procesu, ki se je
zgodil v času od študijskega obiska na Dunaju ter preko lokalnih in nacionalnih dogodkov. Ocenili smo
naše sodelovanje, ovrednotili proces dela ter doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov. Na podlagi tega smo
v drugem delu evalvacijskega srečanja člani delovne skupine tudi zbrali učne učinke, priporočila, predloge
izboljšav s strani delovne skupine za končno odločitev s strani organizacij članic. Zbrali smo tudi priporočila
za prihodnja sodelovanja in projekte, ki se jih bo lahko uporabilo tudi v sodelovanjih z drugimi zainteresiranimi
partnerji iz tujine in Slovenije.
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05
ARGUMENTI ZA IN PROTI
ZNIŽANJU STAROSTNE MEJE
ZA UDELEŽBO NA VOLITVAH

Argumenti ZA znižanje starostne meje
Mlade je potrebno vključevati v procese odločanja saj gre za njihovo prihodnost.
Mladi imajo že pred dopolnjenim 18-im letom številne zakonske obveznosti, kot je plačevanje davkov v primeru
zaposlitve, kazenska odgovornost, pravica do dela, izbira poklica, zato je prav, da se skladno s tem pravicami
in dolžnostmi mladih, poda tudi pravica voliti in biti voljen. Zaradi starostne omejitve volilne pravice mladi do
18 leta, ki se že od 15 leta dalje soočajo z življenjskimi odločitvami, ne morejo vplivati na odločitve, ki imajo
neposredne posledice na kvaliteto njihovega življenja

DA

Mladi želijo biti informirani, saj se odločajo na podlagi informacij.
Mladi izražajo željo po večji informiranosti, zavedajo se namreč, da znanje in ozaveščenost pripomoreta k večji
učinkovitosti sprejemanja odločitev. Mladi stremijo k pametnemu odločanju, želijo si slediti viru informacij in
pretehtati svoje odločitve. So tudi ciljna publika, ki jo je lažje informirat, saj so tehnološko napredni, poznajo sodobne medije in družabna omrežja, predvsem pa jih vsakodnevno uporabljajo. Če bi mladi imeli volilno pravico
pri 16-ih letih, bi se informiranje na tem nivoju zagotovo okrepilo. To pa bi pomagalo tudi ostalim generacijam,
ki se poslužujejo pridobivanja informacij iz tovrstnih virov. Mladi so danes bolj informirani o družbi in družbenih
procesih kot predhodne generacije v njihovi starosti.
Mladi volivci bodo usmerili več pozornosti na probleme mladih.
Mladi se počutijo kot drugorazredni državljani, saj njihove pravice velikokrat niso v prvem planu. Če bodo mladi
imeli volilno pravico se bo v njihove probleme usmerilo več pozornosti, saj politiki ne bo več smelo biti vseeno
za njihove glasove. Posledično bi se s tem pospešilo reševanje mladinske problematike. Njihova populacija bi
postala enakovredna, prisluhnilo bi se njihovim argumentom.
Volilna pravica pri 16-ih letih pomeni več mladih aktivnih državljanov.
Pričakujemo večjo participacijo mladih. A če mladim ne damo pravice odločanja le-ti menijo, da je njihov angažma zaman. Mlade je težko zainteresirati za nekaj o čemer nimajo pravice odločati. V primeru, da dobijo
pravico odločanja bodo zagotovo prej aktivno stopili v družbo, saj bodo želeli izkoristiti svojo pravico. Pozitivna
posledica tega bo tudi večje vključevanje mladih v različne mladinske in druge organizacije. Če bodo mladi
v svoji državi videli priložnost za sooblikovanje politik sedanjosti in prihodnosti, bodo videli možnost za svojo
prihodnost doma. Tako bomo do neke mere lahko zmanjšali tudi beg možganov.
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Pomladitev politike bi pomenila manjšo obremenjenost s preteklostjo in pogled v prihodnost.
Mladi, ki stopajo v politiko danes so manj obremenjeni s preteklostjo kot starejši. Zato je odločanje mladih
primernejše času v katerem živimo. Z mlajšimi odločevalci bomo zmanjšali vpliv preteklih zgodovinskih zamer
ter odprli vrata v prihodnost. Nove ideje danes, boljše življenje jutri.
Mladi so odgovorni in jih je težje manipulirati.
Mladi se odločajo na podlagi pridobljenega znanja in ne le na podlagi „slišanega na ulici”. Imajo osnove, da
znanje pridobivajo v različnih družbenih okvirih in si na podlagi tega ustvarijo lastno mnenje. Mladi odločitve
sprejemajo na podlagi informacij, zato bi bila politika primorana mladim le-te tudi posredovati. Ravno zaradi želje po ustvarjanju lastne slike skozi dane informacije pa je mlade težje zmanipulirati, saj želijo in znajo preveriti
različne dejavnike tudi na račun njihove informacijske pismenosti.
Skozi družbenokritičnost mladi izražajo svoje zanimanje za politiko.
Vse več mladih je na ulici (sodelujejo v demonstracijah proti sprejetim odločitvam), ker si želijo vplivati na boljši
jutri družbe in predvsem želijo dobiti konkretne odgovore na vprašanja obstoja in kvalitete družbe. Mlade zagotovo zanima politika, zniževanje starostne meje za volilno pravico pa še povečuje interes mladih za politiko. Tudi
zato se bodo mladi, v večji meri kot ostala populacija, udeleževali volitev, saj si želijo pokazati, da so odgovorni
in želijo vplivati na svojo prihodnost. Mladi hočejo izkoristiti svoje pravice.

Vsi mladi nimajo možnosti za aktivno participacijo.
Del mladih se sicer na različne načine in predvsem na različnih nivojih vključuje v procese odločanja, še vedno
pa vsi mladi nimajo te možnosti. S podeljeno pravico voliti in biti voljen pri 16-ih letih bomo mladim z manj
priložnostmi omogočili, da sovplivajo na svojo prihodnost. Tudi dejstvo, da vsi mladi nimajo enakih možnosti
je ena od problematik in skozi to lahko naredimo korak naprej k javni obravnavi ne le tega, ampak tudi ostalih
problemov mladih.
Krepitev mladinskega sektorja kot poligona za ustvarjanje družbeno odgovornih državljanov.
Če bodo mladi prej dobili možnost odločanja v volilnem sistemu, bomo s tem dobili tudi večjo možnost za razvoj
mladinskega sektorja, saj bo v procese odločanja lahko vključenih več mladih. Mladinski sektor pa bi s svojim
znanjem in izkušnjami lahko še okrepil vlogo poligona za ustvarjanje in razvoj znanja na področju aktivnega
državljanstva, predvsem pa posameznikov in skupin mladih, ki bodo okrepili družbeno zavest v luči aktivne
participacije. Mladinske organizacije bodo spremenile svoje programe in način dela ter konkretneje vključile
državljansko vzgojo.

Potrebno je ustaviti zmanjševanje socialnih pravic predvsem mladih.
Mladim so v zadnjem obdobju vse bolj zmanjševane njihov socialne pravice. Ni ciljne skupine, ki bi se borila
predvsem za njih zato je pomembno, da ta del populacije dobi svojo moč, da bodo njihove pravice zastopane
enakovredno ostalim. V nekaj letih se bodo spremenila razmerja med starostnimi skupinami volivcev v škodo
mladih. Znižanje starostne meje za volilno pravico bi prispevalo k vzdrževanju ravnovesja med starostnimi
skupinami volivcev, saj bi v nasprotnem primeru lahko dosegli medgeneracijsko nesolidarnost. Mladi, ki se
imajo za sposobne sprejemati odločitve bodo svojo voljo želeli izražati na vsak način in če te možnosti ne
bodo dobili v obliki volilne pravice, bodo poiskali druge možnosti izražanja svoje volje. Politične stranke danes
mladih ne nagovarjajo v enaki meri kot druge družbene skupine, ki so zastopane skozi volilno pravico, celo
lastne politične stranke. Če bi se mlade približalo tem standardom, bi se politika ozirala tudi na njihovo trenutno
problematiko. Ne nazadnje bi se posledično tako oblikovala mladinska agenda, ki bi jo politiki vključili v svoje
predvolilne programe.
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Argumenti PROTI znižanju starostne meje
Mladi nimajo dovolj znanja o politiki.
Izobraževalni sistem ne usposobi mladih za sodelovanje v politiki. Državljanska vzgoja je v šolskem kurikulumu
slabo zastavljena, učitelji in profesorji niso ustrezno usposobljeni, primanjkuje ustreznih gradiv in didaktične
metode niso ustrezne, vsebine pa se slabo navezujejo na aktualni kontekst.
Mladi so slabo informirani.
Čeprav je uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije in množičnih medijev med mladimi visoka, pa v
primerjavi z odraslimi v medijih pogosteje spremljajo zabavno- razvedrilne vsebine kot informativno-politične.
Še več, slovenska mladina politiko v medijih v povprečju spremlja le enkrat do dvakrat na teden. Težava je
lahko tudi v verodostojnosti podatkov, po katerih mladi posegajo in sposobnosti kritičnega vrednotenja prejetih
informacij.
Mladih politika in volitve ne zanimajo.
Raziskave med mladimi v Sloveniji kažejo, da je politika tema, za katero imajo mladi najmanj zanimanja. Interes
mladih za politiko je pogojen s potekom življenjskega cikla in nanj ne vplivajo dejanske možnosti participacije,
pa je pokazala avstrijska raziskava. V starosti od 16 do 18 let imajo mladi pomembnejše osebne skrbi vezane
na šolanje, odločanje o nadaljnji karierni poti ali iskanje prve zaposlitve, osamosvajanje in vzpostavljanje prvih
resnejših partnerskih odnosov. Volilna pravica bi pomenila nepotrebno dodatno obremenitev. Ker mladih politika ne zanima, tudi ne bodo iskali informacij, kar pa je pogoj za dobro izbiro na volitvah.
Volilne izbire mladih so slabo utemeljene.
Zaradi slabšega poznavanja politike in informiranosti, odločitve mladih ne temeljijo na pravih
argumentih. Mladi so tako bolj dovzetni za to, da podprejo politike, ki ne bodo dobro
predstavljali interesov mladih na način, da bi izboljšali njihov položaj.
Z mladimi volivci je lažje manipulirati.
Ker imajo mladi manj izkušenj, znanja, so neopredeljeni in imajo manj trdna stališča so bolj dovzetni za manipulacijo. Raziskave kažejo, da so mladi politično manj zreli od starejših: manj jih zanima politika, redkeje so
politično opredeljeni, slabše poznajo dejstva v zvezi s politiko in političnim sistemom, njihova stališča so manj
konsistentna in manj stabilna. Zaradi pomanjkanja političnih in življenjskih izkušenj mladi prej verjamejo enostavno predstavljenim in dobro zvenečim rešitvam populističnih politikov. Posledica iskanja lastnega izražanja,
upiranja avtoritetam in uveljavljenim strukturam pa lahko privede do podpore ekstremističnim političnim idejam.
Zaradi podaljševanja obdobja mladosti – daljše šolanje, neredne zaposlitve in odvisnost od staršev – mladi
kasneje kot nekoč postanejo avtonomne osebnosti.
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Znižanje starostne meje za volitve ne bi prineslo sprememb v politiki.
Skupina volivcev, ki bi jo znižanje starostne meje vključilo, mladi med 16-im in 18-im letom, je premajhna, da bi
sploh lahko doprinesla k spremembam. Potencialnih volivcev med 16-im in 18-im letom je med 35 in 40 tisoč,
kar predstavlja zgolj tri odstotke volilnega telesa. Ker je skupina tako majhna, politika še vedno ne bi posvečala
večje pozornosti tej starostni skupini, saj njihove odločitve ne bi bistveno vplivale na siceršnje volilne rezultate.
Prav tako bi bila skupina volivcev premajhna, da bi lahko bili njeni predstavniki sploh izvoljeni na odločevalska
mesta.
Volilna udeležba med mladimi je zelo nizka.
Volilna udeležba med mladimi je zelo nizka že sedaj in nižanje starosti ne bi povečalo udeležbe na volitvah.
Raziskave so pokazale, da je interes mladih pri 16-ih in 17-ih letih še nižji. Danes politične stranke slabo nagovarjajo mlade, zato mladi menijo, da se jih politika ne tiče in se volitev ne bi udeležili.
Mladi imajo že sedaj dovolj priložnosti za politično participacijo.
Mladi imajo dovolj priložnosti za participacijo v mladinskih svetih, šolskih parlamentih, mladinskih organizacijah
in podobnih institucijah. V soodločanje so vključeni že v ožjih okvirih, ki so bolj obvladljivi za njihov miselni
horizont in kjer imajo dejansko moč vpliva. To so tudi dobra učna okolja za učenje demokratičnih procesov
soodločanja. Politična participacija je bila v letu 2010 med mladimi v Sloveniji pogostejša v protestnih, individualiziranih in IKT- oblikah, bistveno nižja pa v konvencionalnih, institucionaliziranih in strankarskih dejavnostih.
Mladi že imajo dovolj vpliva na delovanje mladinskega sektorja.
Mladih ne predstavljajo samo 16- in 17-letniki, pač pa mladi vse tja do 29 leta starosti. Zato je skrb, da mladi
nimajo vpliva na razvoj mladinskega sektorja, odveč. Mladi naj se v starosti od 15 do 18 let najprej spoznavajo
z mladinskim delom in mladinskim sektorjem, nato pa imajo dovolj časa, da od 18 leta dalje sovplivajo in sooblikujejo nacionalne politike in s tem posredno vplivajo na razvoj mladinskega sektorja.
Volilna pravica pri nižji starosti ne bi bila usklajena z ostalimi pravicami in dolžnostmi.
Mladi v celoti pridobijo vse pravice s polnoletnostjo, pred tem so te omejene v delu, ko stopnja odgovornosti to
terja. Čeprav imajo mladi določene pravice pred 18-im letom, pa pravice, kot so vozniški izpit, popolna poslovna
sposobnost, nakup alkohola in tobačnih izdelkov, pridobivajo šele s polnoletnostjo. Volilna pravica mora biti
izenačena z ostalimi primerljivimi pravicami in dolžnostmi.
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06
ANALIZA
SPLETNE ANKETE

V okviru projekta »Že pri 16-ih?« je delovna skupina za oblikovanje stališča o potencialnem znižanju starostne
meje želela dobiti mnenje mladih v Sloveniji. Uradne statistike namreč v največji meri obravnavajo mnenje
volilnih upravičencev, torej tistih starejših od 18 let (kjer pa tudi mladi v starosti od 18 do 29 let niso obravnavani
ločeno), medtem pa je nabor mnenj mladih v Sloveniji med 16 in 18 let zelo omejen oz. gre bolj za skupek
manjšega števila mnenj.
Tako smo se odločili sami narediti manjšo projektno raziskavo. Podatke smo zbirali s pomočjo spletne ankete
ter ankete na papirju. Spletno anketo smo širili preko družabnih omrežij in kanalov, namenjenih informiranju
mladih oziroma tistih kanalov, ki jih mladi najpogosteje uporabljajo. Ankete na papirju so mladi izpolnjevali na
delavnicah po Sloveniji, ki smo jih organizirali v okviru projekta. V raziskavo je bilo vključenih 563 mladih, 167 je
bilo mlajših od 18 let, 396 oziroma 61 odstotkov pa jih je bilo v starostni kategoriji od 18 do 29 let.

Do 18 let

Analiza mnenja mladih o potencialnem
znižanju starostne meje za volitve na 16 let
Nino Zajc, Jerneja Modic

Od 18 do 29 let

Strukturni krog 1:

Starostna porazdelitev anketirancev
Odstotki anketirancev, ki so na vprašanje “V katero
starostno skupino spadaš?” odgovorili z do 18 let ali
od 18 – 29 let.

Anketo smo razdelili na štiri tematske sklope:
a) odločanje o skupnih zadevah in odgovornost - mlade smo povprašali o lastnem občutku
za odgovornost in pripravljenosti za prevzemanje odgovornosti zase in svoja dejanja;
b) politična zrelost in viri informiranja – mlade smo povprašali o politični zrelosti,
vsebini državljanske vzgoje ter o virih iz katerih mladi pridobivajo informacije;
c) formalno odločanje - mlade smo povprašali o njihovi potencialni in trenutni politični participaciji;
d) soodločanje - mlade smo povprašali o možnostih za aktivno udeležbo pri skupnih odločitvah ter potencialnem
znižanju starosti za udeležbo na volitvah s pomočjo katerih smo preverjali v naprej zastavljene hipoteze.
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H1: Mladi, ki se počutijo odgovorne v večji meri tudi prevzemajo odgovornost za svoja dejanja.
H2: Mladi mlajši od 18 let in mladi od 18 do 29 let se razlikujejo med seboj po vprašanjih o osebni odgovornosti.
H3: Mladi od 18 do 29 let se bolj strinjajo s sklopom vprašanj o formalnem odločanju.
H4: Pogosteje se volitev udeležujejo mladi, ki poročajo, da so mladi politično zreli, tisti ki imajo občutek, da so
odgovorni ter tisti, ki bi se, če bi imeli več informaciji, aktivno vključili v mladinske strukture.
H5: Znižanje starostne meje v večji meri podpirajo mlajši od 18 let.
H6: Mladi, ki poročajo, da so mladi politično zreli, se tudi v večji meri strinjajo s potencialnim znižanjem starostne meje za volitve na 16 let.
H7: Mladi, ki se bolj strinjajo s trditvama »Mladi bi morali imeti pravice, ki so primerljive našim odgovornostim«
in »Mladi bi morali biti vprašani za mnenje o aktualnem dogajanju«, bolj podpirajo znižanje starostne meje za
volitve na 16 let.
H8: Tisti, ki se manj strinjajo s trditvijo »Politika je stvar ljudi v parlamentu« se bolj strinjajo z znižanjem starostne meje na 16 let.

Odločanje o skupnih zadevah in odgovornost
V tematskem sklopu »Odločanje o skupnih zadevah in odgovornost« smo mlade povprašali o lastnem občutku
za odgovornost in pripravljenosti za prevzemanje odgovornosti zase in svoja dejanja (držanje dogovorjenega
ipd.).
Prišli smo do ugotovitev, da se mladi počutijo odgovorne (skoraj 70 odstotkov vprašanih je odgovorilo z da,
skoraj 30 odstotkov pa se počuti delno odgovornih), ter da so v veliki meri (skoraj tri četrtine vprašanih) vedno
pripravljeni prevzeti odgovornost za svoja dejanja.

Imaš občutek,
60%

da si odgovoren/a?

40%

Stolpčni diagram 1:

Občutek za odgovornost
Odstotki anketirancev, ki so na vprašanje “Imaš občutek, da si
odgovoren/a?” odgovorili z da, ne ali delno.

20%

Ker se nam je zdelo smiselno, da mlade povprašamo tudi o njihovih konkretnih situacijah, ko morajo za svoja
dejanja prevzeti odgovornost, smo anketirance do 18 let v nadaljevanju povprašali o področjih s katerimi bi se
lahko kar najbolje poistovetili (dogovarjanje v družini glede ure večernega prihoda domov, izobraževanje, prosti
čas ...). Na ta način smo želeli mladim pokazati, da je vsako sodelovanje pri odločitvah pomembno. Vsako
sodelovanje že od zgodnjih let predstavlja participacijo in je uvod v politično odločanje in udeležbo (na volitvah
oz. politična participacija na splošno) kasneje. Tako smo dobili podatek, da se npr. mladi do 18 leta starosti
skupaj s starši dogovarjajo o uri prihoda, večina mladih pa se zaveda tudi posledic v primeru zamujanja, zato
se poskušajo dogovora s starši kar se da držati.
V sklopu »Odločanje o skupnih zadevah in odgovornost« smo vse anketirane
povprašali tudi o strinjanju s trditvami:
• Mladi bi morali imeti pravice, ki so primerljive našim odgovornostim.
• Vsepovsod imam možnost izraziti svoje mnenje.
• Moje mnenje je vedno upoštevano.
• Zanimajo me teme povezane z okolico v kateri živim.
• Želim vplivati na to kar se dogaja v moji okolici.
• Mladi bi morali biti vprašani za mnenje o aktualnem dogajanju.
V največji meri (povprečje 4,28, pri čemer 1 pomeni močno nestrinjanje, 5 močno strinjanje) se mladi strinjajo,
da želijo vplivati na to kar se dogaja v njihovi okolici. Prav tako jih zanimajo teme povezane z njihovim
krajem. Zaznana je bila tudi razlika, saj mlade od 18 do 29 let bolj kot mlajše vrstnike (do 18 let) zanimajo
tematike povezane z njihovim lokalnim okoljem. Tudi zato ta starostna skupina izraža večjo željo po možnostih
vplivanja na družbeno dogajanje. Mladi se strinjajo, da bi morali imeti pravice primerljive njihovim odgovornostim. Svoje mnenje pa imajo možnost izraziti le v nekaterih primerih (3,54). Mladi med drugim poročajo, da
njihovo mnenje ni vedno upoštevano, to trditev so ocenili z najnižjo oceno 2,81. Pri tem sklopu vprašanj je
potrebno poudariti tudi, da je največji standardni odklon zabeležen ravno pri vprašanju o možnosti izražanja
svojega mnenja. To pomeni, da imajo nekateri mladi, ki so sodelovali v anketi, pogosto možnost izraziti svoje
mnenje, nekateri pa le redko oziroma teh možnosti nimajo dovolj.
Tudi v tem primeru smo jih povprašali o konkretni situaciji, ki se tiče mladega človeka – pomembnost soodločanja o tem kaj se želijo v šoli učiti. Več kot polovico (57 odstotka) želi soodločati o učnih vsebinah v šolah in se
jim to zdi pomembno, medtem ko skoraj četrtina vprašanih mladih meni, da ni pomembno, da bi mladi odločali
o tem kaj se bodo učili. Petina vprašanih o tem nima izoblikovanega mnenja.
Mlade smo povprašali tudi o razlogih za njihovo odločitev.
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Argument ZA soodločanje o učnih vsebinah:
»Pomembno je zato, ker tako postane pouk bolj zanimiv in si zaradi tega lahko več zapolnim. Je pa res, da je
temu težko ugoditi, saj je v razredu 25 učencev, ki imajo različne interese. Bi pa vseeno moral biti vsak slišan. «
Argument PROTI soodločanju o učnih vsebinah:
»Šole so že razporejene po temah, kaj koga zanima. Tisto, kar te zanima, tja se vpišeš. Zaupam ministrstvu za
izobraževanje, da ve, katera znanja so za kakšen poklic pomembna. Le kaj bi bilo, ko bi si sami izbirali, ko nihče
nima enakega mnenja kot sovrstnik? Potem bi bili upoštevani samo glasni ... in bi imeli npr. cel teden športne
vzgoje, ker je enim to najljubši predmet. V srednji šoli in gimnaziji še vedno pridobivamo splošno razgledanost
in se MORAMO vse učiti - to se mi zdi prav. Faks si izbiramo po naših zanimanjih ... :)«

V tematskem sklopu »Politična zrelost in viri informiranja« smo mlade najprej povprašali o tem ali smo mladi
politično zreli. V primerjavi s predhodnim vprašanjem o odgovornosti mladih, so v tem primeru odgovori ravno
nasprotni. Kar 67 odstotkov oziroma 334 mladih, ki so odgovorili na to vprašanje meni, da mladi niso politično
zreli. 33 odstotkov oziroma 164 mladih pa trdi obratno.

mladi politično zreli?

60%
40%

V anketi smo mlade v sklopu »Politična zrelost in viri informiranja« povprašali tudi o strinjanju s trditvami:
• Odločam se na podlagi znanja in informacij.
• V šoli dobim informacije o možnostih neformalnega izobraževanja.
• V šoli sem se naučil biti kritičen do posredovanih informacij.

Politična zrelost in viri informiranja

Ali misliš, da smo

Izbran argument, da mladi NISO politično zreli:
»Ker se mladi komaj uspemo ukvarjati sami s sabo. V naših letih je mnogo pritiskov na nas. Kaj si želiš postati,
kdo si, komu naj služim itd. Medtem ko si odgovarjamo na ta vprašanja komaj sledimo politiki. Naše mnenje je
velikokrat prevzeto. O politiki menimo tako, kot menijo tisti, ki nam veliko pomenijo. Sami še nismo pripravljeni
raziskovat zgodovine politike, mnenja politikov ... Sicer pa, smo mladi o politikih tako ali tako dobili občutek, da
veliko govorijo in malo naredijo. Zato je težko na podlagi njihovih trditev vedeti kaj bodo naredili. Vseeno se mi
zdi, da je politika pomembna za našo prihodnost. Ampak to bi se morali najprej zavedati politiki in se tako tudi
obnašati.«

Mladi navajajo, da v slovenskem šolstvu pogrešajo informacije o možnostih neformalnega izobraževanja. S
povprečjem 3,25 se mladi strinjajo, da so se v šoli naučili biti kritični do posredovanih informacij. Glede na
rezultate raziskave se mladi največkrat odločajo na podlagi znanja in informacij, ki jih dobijo od prijateljev in
predvsem na internetu (89 odstotkov), kot glavnem viru informiranja za mlade.

Stolpčni diagram 2:

Mnenje o politični zrelosti mladih
Odstotki anketirancev, ki so na vprašanje “Ali misliš, da smo

Infografika1:

mladi politično zreli?” odgovorili z da ali ne.

Viri pridobivanja informacij
Razdelitev odgovorov anketirancev, ki so na vpra-

20%

Šola

Televizija
Prijatelji

šanje “Preko katerih virov dobiš največ informacij?
Možnih je več odgovorov” označili vire preko katerih

0%
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dobivajo največ informacij.

Starši

Radio

Anketirance smo tudi prosili za obrazložitev mnenja.
Izbran argument, da SO mladi politično zreli:
»Nekateri, ne pa vsi. To se mi zdi, ker vidim okoli sebe mlade, ki veliko debatirajo o temi politike in imajo ideje
o spremembah in rešitvah, ki imajo izoblikovano svoje politično mnenje. Niso pa taki vsi. Res pa je tudi, da niso
vsi taki tudi odrasli. «
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Časopisi
in revije
Internet
Drugo
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Možnosti soodločanja in sooblikovanja družbe
Demokratične vrednote
Možnosti aktivne participacije
in aktivnega državljanstva
Informacije o novejši zgodovini
Slovenije in naše prejšnje države
Struktura političnega sistema
Poudarjanje
državnih simbolov
Ureditev državnih
institucij
Ureditev institucije EU

Anketirance smo povprašali tudi o znanjih oziroma informacijah, ki
naj bi jih posebej poudarili pri državljanski vzgoji. Možnih je bilo
več odgovorov, lahko pa so dopisali tudi teme, ki so jih sami zaznali
kot pomembne, vendar na seznamu še niso bile naštete. V izobraževalnem sistemu anketiranci pogrešajo večji pomen državljanske
vzgoje in etike, predvsem področja o možnostih soodločanja in sooblikovanja družbe, aktivne participacije in aktivnega državljanstva
ter poudarek demokratičnih vrednot. Manj pomembno pa se jim zdi
poudarjanje tematik: ureditev institucij EU ter ureditev državnih institucij (34 odstotkov).
Infografika 2:

Katera znanja bi morala biti še posebej
poudarjena pri državljanski vzgoji
Vrstni red pogostih odgovorov anketirancev, ki so na vprašanje “Katera znanja (ali
informacije), bi morala še posebej biti poudarjena pri državljanski vzgoji? Možnih je
več odgovorov” označili pomembne vsebine po lastnem mnenju.

Formalno odločanje
V sklopu »Formalno odločanje« nas je zanimala potencialna in trenutna politična participacija mladih. Ugotovili
smo, da bi se 51 odstotka mladih do 18 let, če bi imeli volilno pravico, udeležilo volitev zagotovo, medtem
ko se bi skoraj 39 odstotkov mladih do 18 let volitev udeležilo verjetno. Med tistimi z volilno pravico, pa se volitev
redno udeležuje 70 odstotka mladih. Kar je glede na realno stopnjo udeležbe vseh volilnih upravičencev
izjemno visok odstotek.

Strukturni krog 2:

Ali bi se, v kolikor bi že imel/a volilno pravico,
udeležil/a volitev (16 do 18 let)?
Odstotki anketirancev (16 do 18 let), ki so na vprašanje “Ali bi se, v
kolikor bi že imel/a volilno pravico, udeležil/a volitev?” odgovorili z
zagotovo, mogoče, malo verjetno ali ne.
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Malo verjetno

Ne

Zagotovo / 50,9%

Stolpčni diagram 3:
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Kako pogosto se udeležuješ lokalnih,
parlamentarnih, predsedniških,

60%

evropskih volitev in referendumov?

40%

Kako pogosto se udeležuješ lokalnih,
parlamentarnih, predsedniških, evropskih
volitev in referendumov (18 do 29 let)?
Odstotki anketirancev (18 do 29 let), ki so na vprašanje “Kako

20%

pogosto se udeležuješ lokalnih, parlamentarnih,
predsedniških, evropskih volitev in referendumov?”

0%
Vedno

Pogosto

Občasno

Nikoli

odgovorili z vedno, pogosto, občasno ali nikoli.

Mladi hkrati poročajo, da bi se bolj pogosto udeleževali volitev, če bi imeli več informacij. Zavedajo se, da
odločitve politikov neposredno vplivajo na njihovo življenje. Zato se tudi bolj strinjajo s trditvijo, da bi morali
biti mladi vprašani o zadevah, ki se jih neposredno tičejo. Poleg tega pogrešajo na volilnih lističih možnost
odgovora »nihče od naštetih«.
Mladi sami sebe ocenjujejo kot odgovorne, vendar pa še ne politično zrele. Vseeno večina od njih želi
sodelovati v procesih odločanja ter želijo, da je njihov glas slišan in upoštevan. Prav tako bi se udeležili volitev,
v kolikor bi že imeli to možnost.
Kot navedeno zgoraj, dve tretjini vprašanih meni, da mladi niso politično zreli. Mogoče je to tudi eden od razlogov, zakaj mladi v večini primerov ne bi podprli političnega kandidata njihove starosti. Skladno z že navedenim
zavedanjem mladih, da odločitve politikov neposredno vplivajo na njihovo življenje se mladi tudi najmanj strinjajo s postavljeno trditvijo, da je politika le stvar ljudi v parlamentu (1,82).

Soodločanje
V sklopu »Soodločanje« smo preverjali možnosti in mnenja mladih o možnostih za aktivno udeležbo pri skupnih odločitvah. Polovica mladih meni, da imajo mladi dovolj možnosti za aktivno udeležbo v družbi,
medtem ko se druga polovica s tem ne strinja.

Mogoče

Mladinske strukture (npr. mladinski svet, šolski parlament, mladinske organizacije) so ena od možnosti, kjer
se mladi učijo aktivnega državljanstva in soodločanja, zato smo anketirance povprašali o tem, če bi se vključili v zgoraj omenjene strukture, v kolikor bi imeli več informacij o njihovem delovanju. Mladi so neodločeni o
vključevanju v mladinske strukture (45 odstotkov ne ve (odgovor »mogoče«) ali bi se priključili kateri mladin47

ski strukturi, odgovor »zagotovo« ali »malo verjetno« pa je izbrala približno četrtina vprašanih).
Vsekakor pa mladi želijo oziroma hočejo sami odločati o svojem življenju, o stvareh, ki se jih tičejo (povprašali smo jih o izbiri verske opredelitve, volilni pravici, odločitvi o (ne)zdravem načinu življenja, odločitvah
glede spolnosti, izbire prijateljev ter politične usmerjenosti). Manj kot pri ostalih naštetih opredelitvah se
strinjajo s trditvijo, da jim je volilna pravica osebno zelo pomembna, vendar še zmeraj lahko trdimo, da
rezultat odseva močno strinjanje s to trditvijo.
Znižanja starostne meje za volilno pravico na 16 let ne podpira 59 odstotka mladih, medtem ko znižanje
podpira 30 odstotka vprašanih mladih. Znižanje starostne meje za udeležbo na volitvah bolj podpirajo
mlajši od 18 let kot pa mladi v starosti od 18 do 29 let.

Argumenti nasprotovanja znižanju starostne meje za udeležbo na volitvah na 16 let: »Zdi se mi, da se večina
mladih ne zanima preveč za politiko in bojim se, da bi znižanje meje pomenilo le še manjšo udeležbo na volitvah
ali pa odločitve, ki niso sprejete na podlagi lastnega razmisleka in pretehtavanja možnosti. Morda smo mladi
tudi bolj dovzetni za mnenja drugih, v naših očeh pametnejših kar posledično lahko pripelje do vsiljenih odločitev.« »Žal ne, saj gledam svoje sovrstnike v šolah in opažam, da je malokdo dovolj zrel, da bi lahko kritično
presojal in volil.« »Glede na to, kako je trenutno zagotovljen dostop do informacij in kako se mladim informacije
ne predstavljajo objektivno oz. da o raznih odločitvah, možnostih ipd. nimajo možnosti slišati objektivno in ni
prostora, kjer bi lahko razmišljali (razen v kakšni mladinski organizaciji, pa še tam premalo), potem ne. Prej je
treba zagotoviti kaj drugega, kot samo znižati volilno pravico na 16 let.«

Povzetek rezultatov
Infografika 3: Odstotek mladih, ki ne podpira potencialnega znižanja starostne meje za volitve na 16 let
Odstotki anketirancev, ki so na vprašanje “Ali podpiraš znižanje sta-

Ne podpira starostne meje za volitve na 16 let

rostne meje za volilno pravico na 16 let” odgovorili z ne.

Mladi so o vprašanju vsekakor imeli mnenje, nekaj jih izpostavljamo:
Argumenti podpore znižanju starostne meje za udeležbo na volitvah na 16 let: »Zato, da si lahko sami izbiramo prihodnost in se naučimo pravilno odločati.« »Podpiram ob pogoju, da bi se z nižanjem starostne meje za
volilno pravico, tudi pričelo s programi tako v šoli kot zunaj nje, ki bi mlade izobrazili o pomembnosti političnih
odločitev oz. o pomembnosti trenutnega dogajanja v družbi. Mlade bi bilo potrebno izobraziti o dogajanju, jim
predstaviti obe strani medalje in jih pustiti da se sami odločijo kaj je prav in kaj ne. Seveda pa bi potrebovali tudi
šolski sistem, ki bi spodbujal kritično razmišljanje in ne samo stremel k absolutnem podrejanju mnenju večine.«
»a) ljudje te starosti so tisti, ki bodo morali s temi zakoni, ki se zdaj sprejemajo živeti vse življenje in prav je, da
jih sooblikujejo,
b) ozaveščanje ljudi o možnostih participacije, kar prinese ljudi, ki so vzgojeni v demokratičnem duhu, kar je esencialno za ohranjanje demokracije na dolgi rok, c) ljudje pri teh letih so praktično polnoletni
(imajo praktično vse pravice, ki jih imajo ljudje, ki so stari več kot 18 let), zato je prav, da dobijo tudi to pravico
...«

Tisti mladi, ki so sebe ocenili kot odgovorne, tudi v večji meri prevzemajo odgovornost za svoja dejanja kot pa
tisti, ki se počutijo delno odgovorni. Mlade zelo zanima dogajanje v njihovi okolici (tematike povezane z lokalnim okoljem v večji meri zanimajo starejše od 18 let), zato tudi hočejo vplivati na družbeno dogajanje in želijo
sami odločati o svojem življenju, hkrati pa izpostavljajo, da mladi nimajo možnosti izraziti svojega mnenja.
Mlade politika niti zanima niti ne zanima (srednja vrednost), zavedajo pa se, da politika ni le stvar ljudi v parlamentu (starejša skupina mladih se tega bolj zaveda), temveč je širši družbeni produkt. Mladi se zavedajo, da
odločitve politikov neposredno vplivajo na njihovo življenje. Zato se tudi bolj strinjajo s trditvijo, da bi morali
biti mladi vprašani o zadevah, ki se jih neposredno tičejo. Mladi bi se bolj pogosto udeleževali volitev, če bi
imeli dovolj informacij. Poleg tega pa večina mladih, kot omenjeno, na volilnih lističih pogreša možnost odgovora
»nihče od naštetih«. Manj verjetno je tudi, bi mladi volili kandidata njihove starosti.
Volitev se pogosteje udeležujejo mladi, ki se strinjajo, da bi se vključili v mladinske strukture, če bi imeli več
informacij o teh strukturah. Mladinske strukture namreč temeljijo na vključujočem soodločanju, torej potencialno
povečujejo zanimanje mladih tudi za ostale oblike politične participacije.
Mlajša skupina mladih (do 18 let) bolj podpira potencialno znižanje starostne meje za volitve na 16 let kot pa skupina starejših (18 do 29 let) mladih, vendar ta povezanost ni tako močna.
Mladi, ki se strinjajo, da so mladi politično zreli in bi morali biti vprašani o stvareh, ki se jih neposredno
tičejo, tisti ki menijo da bi morali mladi imeti pravice enakim odgovornostim in tisti, ki se zavedajo, da
politika ni zgolj stvar ljudi v parlamentu, se bolj strinjajo z znižanjem starostne meje na 16 let.
Celotna analiza spletne ankete je dostopna na: http://mss.si/sl/ze-pri-16ih.html
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• as. mag. Nejc Brezovar univ. dipl. prav.,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Znižanje volilne starosti na 16 let
as. mag. Nejc Brezovar univ. dipl. prav.,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

Volilna pravica je politična človekova pravica, ki predstavlja pomemben element moderne demokratične in
pluralne države. Zgodovinsko je bila podvržena različnim omejitvam oziroma cenzusom, ki so z današnjega
stališča nesprejemljiva npr. rasa, spol itd. Kot človekova pravica običajno najde svoje mesto v nacionalnih ustavah, kjer so običajno določene tudi njene omejitve. Omejitev, ki jo zaenkrat poznajo vsi volilni sistemi v taki ali
drugačni obliki je starost oziroma morda celo bolje rečeno »mladost«. Vendar konkretna starost, ki je določena
kot meja pri dopolnitvi katere posameznik pridobi pravico voliti (aktivna volilna pravica) ali pravico kandidirati
na volitvah (pasivna volilna pravica) ni nespremenljiva. Zgodovinski pogled nam lahko v večini primerov služi
kot primer nižanja volilne starosti. Danes ima večina držav predvideno omejitev pri starosti 18 let, nekatere pri
21 itd. Nekatere države pa so spustile starostno omejitev za pridobitev volilne pravice na 16 let. Nekatere mladinske organizacije si že nekaj časa prizadevajo, da bi države znižale volilno starost in na ta način omogočile
mlajši generaciji aktivnejšo participacijo v družbi in moč soodločanja pri ključnih vprašanjih. Morda je v 21.
stoletju čas, da razmislimo o tem, da bi njihovim predlogom ugodili in pregledamo nekatere njihove argumente.

• Kaja Cunk, dipl. trž. kom. (UN), dobitnica nagrade MSS
za najboljše diplomsko delo s področja mladih v letu 2012
• dr. Tomaž Deželan, docent, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede
• izr. prof. dr. Metka Kuhar, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede
• Dušan Vučko, Direktor Službe Državne volilne komisije
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»Dvojni standard«
Posamezniki v starostni skupini 16 do 18 let so v marsičemu res podvrženi dvojnemu standardu. Če pogledamo
situacijo v Republiki Sloveniji lahko ugotovimo, da se posameznik lahko s petnajstimi leti zaposli (sklene pogodbo o zaposlitvi), plačuje davke (v Združenih državah Amerike se radi sklicujejo na slogan »No taxation without
representation«) in prispevke, lahko sklene zakonsko zvezo, ustvari družino, lahko postane tudi polno poslovno
sposoben pod določenimi pogoji, lahko kazensko odgovarja itd. Kljub vsem dolžnostim in obveznostim ter sposobnosti, ki jo takemu posamezniku priznava država pa ne sme oddati svojega glasu na volitvah ali se udeležiti
referenduma. Tako v marsičem družbi oziroma državi prispeva, slednja pa mu ne prizna volilne pravice, da bi z
njo izrazil svojo voljo, si izbral svoje predstavnike in soodločal o lastni prihodnosti.

Zgledi iz tujine
Znižanje volilne starosti za pridobitev aktivne volilne pravice (pri pasivni volilni pravici so različne ureditve in
zanjo običajno veljajo enaki ali strožji starostni pogoji) nikakor ni nekaj nepredstavljivega. Leta 2007 je Republika Avstrija znižala volilno starost na 16 let, pet dežel Zvezne Republike Nemčije ima določeno starost
16 let kot tisto po prestopu katere lahko posamezniki volijo na regionalnih in lokalnih volitvah, podobno pa so
znižale starostno mejo še nekatere druge države npr. Argentina (konec leta 2012), očitno pa bodo lahko tudi
šestnajstletniki na Škotskem odločali o svoji lastni usodi in usodi svojega naroda in države na referendumu o
neodvisnosti Škotske, ki bo izveden leta 2014. Razprave o znižanju volilne starosti so bile tako opravljene v
večih parlamentih, niso pa zaobšle niti različnih mednarodnih organizacij. Tako je bila v okviru Sveta Evrope,
kot organizacije, ki združuje 47 držav članic (Republika Slovenija je članica) in skrbi za promocijo in varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in vladavine prava, na skupščini marca 2011 sprejeta
Resolucija »Expansion of democracy by lowering the voting age to 16« v kateri je pozvala države članice naj
razmislijo o znižanju starostne omejitve za pridobitev aktivne in pasivne volilne pravice na 16 let in na ta način
pripomorejo k aktivnejši participaciji mladih v družbi.

Aktivna participacija mladih in volilna udeležba
Z znižanjem volilne starosti bi mladim dejansko omogočili aktivnejšo participacijo v družbi z možnostjo udeležbe na volitvah ali glasovanja na referedumu. To možnost bi marsikateri posameznik izkoristil, vendar jo sedaj
povečini ne more. Velikokrat je argument proti znižanju v nižji volilni udeležbi med mlajšo generacijo, vendar
to po nekaterih raziskavah ne drži vedno in je odvisno od več faktorjev ne samo starosti volilca. Poleg tega bi
vključitev te mlajše starostne skupine predstavljala zgolj majhen delež volilnega telesa, ki pa bi se z njihovo
vključitvijo obogatil z novimi, drugačnimi interesi, pogledi in vizijo.
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»Velikokrat je argument proti znižanju v nižji volilni udeležbi med mlajšo generacijo,
vendar to po nekaterih raziskavah ne drži vedno in je odvisno od več faktorjev, ne
samo starosti volilca. Poleg tega bi vključitev te mlajše starostne skupine predstavljala
zgolj majhen delež volilnega telesa, ki pa bi se z njihovo vključitvijo obogatil z novimi,
drugačnimi interesi, pogledi in vizijo.«
Izobrazba, izkušnje, informiranost in razgledanost mladih
Današnje mlajše generacije se povečini v starosti 16 let še šolajo in živijo v okviru stabilnega okolja npr.
družine, šole. Z znižanjem bi lažje razvili t.i. volilno navado, saj bi se mlajši navadili udeležbe na volitvah, kar
bi spodbudilo tudi marsikaterega starša, da se z otrokom udeleži volitev. Posledično bi se volilna udeležba celo
povečala. Po marsikateri raziskavi so mlajše generacije enako ali celo bolj razgledane o političnih vprašanjih
kot nekatere starejše generacije saj mlajši ob uporabi modernih medijev, npr. na svetovnem spletu, redno
dostopajo do različnih informacij o družbenem dogajanju in so sposobni razumeti pomen in učinek volitev.
Nekateri predlogi so usmerjeni tudi v vzpostavitev državljanske vzgoje (t.i. Citizenship education), kar bi lahko
spodbudilo mlajše generacije volilcev k aktivnejši udeležbi na volitvah.

Demografske spremembe
V Republiki Sloveniji, kot marsikje po svetu, smo priča t.i. staranju prebivalstva. V družbi in v samem predstavništvu obstaja generacijski razkorak, ko so predstavniki »ljudstva« povečini pripadniki starejših generacij, zato
mlajše generacije velikokrat tega predstavništva ne razumejo kot »svojega«. Ker se zaradi staranja prebivalstva
povečuje obseg volilnega telesa predvsem v starejših letih oziroma postajajo povprečni volilci vse starejši,
bi bilo smiselno razmisliti o znižanju starostne meje že iz razloga uravnoteženja različnih interesov različnih
generacij.

Povečanje stopnje demokratičnosti
Z znižanjem volilne starosti bi se povečal obseg volilnega telesa, kar pomeni, da bi večji del državljanov lahko
odločal o pomembnih družbenih odločitvah na referendumih ali se udeležil volitev. Tako bi sprejete odločitve
uživale večjo legitimnost, saj bi imele podporo večjega števila volilcev, še posebej v primeru visoke volilne udeležbe. S tem bi bila v večji meri izražena volja ljudstva, torej tistih, ki so sposobni in voljni sprejemati pomembne
družbene odločitve, kar marsikateri šestnajstletik je.
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Politična participacija mladih v Sloveniji in napori
za spodbujanje participacije
Kaja Cunk, dipl. trž. kom. (UN), dobitnica nagrade MSS za najboljše
diplomsko delo s področja mladih v letu 2012
Mladi so segment, ki ima najvišji odstotek izobraženih posameznikov, in hkrati segment, v katerem se družbeni trendi hitro oblikujejo v relevantna družbena gibanja.
Uletova (1996, 79) meni, da sta to vsaj dva razloga, zakaj je raziskovanje politične
zavesti in dejavnosti mladih pomembno. Evropska unija se na drugi strani spopada z
nizko volilno udeležbo državljanov. Stopnja politične participacije je še posebej nizka
pri mladih. Obstoj in uspešnost Evropske unije, pa tudi demokracije kot sistema je
osnovana na aktivni vključenosti državljanov. Evropska unija zato pomemben delež
svojih prizadevanj posveča mladim in njihovemu aktivnemu državljanstvu, participacijo samo pa postavlja kot eno ključnih prioritet mladinskega področja v Evropi.

Kako politično aktivni pa so mladi v Sloveniji in koliko napora ter v kakšni obliki je usmerjenega v dvig politične participacije?
Analiza sekundarnih raziskav, ki sem jo opravila je pokazala, da se v Sloveniji na
področju politične participacije mladih soočamo z višjo ravnjo mladih, ki se ne bi udeležili parlamentarnih volitev od evropskega povprečja. Le okrog dva odstotka mladih
v Sloveniji je vključenih v politične stranke, kar tri četrtine mladih pa pomanjkanje
političnega vpliva vidi kot manj pomemben oziroma nepomemben problem. Gre za rezultat prepričanja, da politično angažiranje ne vpliva na izboljšanje vsakdana mladih.
Ker mladi ne vidijo participacije kot sredstva za vplivanje, je njihova zainteresiranost
za politiko in politične dogodke nizka. Posledično je nizka tudi informiranost mladih,
saj je politika redka tema pogovorov mladih. Mladi v Sloveniji so pod evropskih povprečjem na področju spremljanja politike v medijih, sami pa nizko ocenjujejo lastno
poznavanje politike, prav tako pa je nizka stopnja zaupanja v politične stranke in
vodilne politike.
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»Gre za rezultat prepričanja, da politično angažiranje ne vpliva na izboljšanje vsakdana
mladih. Ker mladi ne vidijo participacije kot sredstva za vplivanje, je njihova zainteresiranost za politiko in politične dogodke nizka.«

Slovenija se na področju politične participacije mladih sooča s problemi tako na področju zainteresiranosti za
participacijo, informiranosti o sistemu in pomenu participacije, kot tudi zaupanju v sistem, politične stranke in
predstavnike. Analiza nacionalnih strategij in programov ter operativnega delovanja Mladinskega sveta Slovenije in izvedenih projektov podakcije 1.3 – Projekti mladih za demokracijo programa Mladi v Akciji je pokazala, da
• na operativni ravni primanjkujejo promocijske akcije spodbujanja politične participacije mladih v mehanizmih
reprezentativne demokracije;
• so orodja in pristopi izbrani za povišano stopnjo zainteresiranosti mladih za politiko primerni;
• bi bilo treba prakse na področju operativnih ukrepov za povečanje informiranosti o politiki povezati s formalnim izobraževalnim sistemom;
• da je opredelitvi ciljnih javnosti namenjena premajhna pozornost;
• in da je treba področju zaupanja v sistem, politične stranke in možnost vpliva posvetiti večjo pozornost.
Pri tem je za vse akterje ključno dvoje. Prvič, da se posvetimo razumevanju motivov mladih, da bodo prostovoljno politično sodelovali. Ali še več, da bi mladi, kot navaja Svet Evrope (2004, 23) »demokratično državljanstvo
ne le razumeli in uporabili, pač pa cenili in spoštovali ter, če je nujno, tudi branili pred skepticizmom in avtokracijo«. Poznavanje motivacije namreč omogoča opredelitev koristi in pozitivnih učinkov, ki bodo mlade spodbudile
k spremembi vedenja. In drugič, da se posvetimo monitoringu lastnih aktivnosti, da bomo smer in intenziteto
naporov začrtali bolj argumentirano in povezano.

Uporabljena literatura in viri
Svet Evrope. 2004. Education for democratic citizenship 2001–2004. Tool on Teacher Training for Education for
Democratic Citizenship and Human Rights Education. Strasbourg: Svet Evrope.
Ule, Mirjana. 1996. Predah za študentsko mladino. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino.
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Volilna pravice že pri šestnajstih? Je to res pravo vprašanje?
dr. Tomaž Deželan, docent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
koordinator projekta ACES - Active Citizens of Europe through School
Liberalna tradicija v grobem pojmuje državljana kot preračunljivega nosilca osebnih pravic in preferenc. Struktura pravic je posamezniku dana, državljanstvo in druge politične institucije pa so pogojeni s posameznikovo
racionalno izbiro in maksimizacijo osebne koristi. Faulks (2000: 56) tako liberalizem označuje kot teorijo, ki je
prežeta z dualnostjo iz katere izvira večina njenih problemov in kritik. Dualnost se nanaša na predpostavljene
napetosti v odnosu posameznik – skupnost, saj je v liberalni tradiciji državljanstvo primarno opredeljeno kot
skupek pravic s prvinsko funkcijo zaščite posameznikove svobode. Od tu izvira napetost med posameznikom
in skupnostjo, ki v veliki meri pojasnjuje ambivalenten odnos liberalizma do koncepta dolžnosti, demokracije in
socialnih pravic, saj obstaja bojazen liberalne tradicije, da bi skupnost posamezniku vsilila nekatere dolžnosti,
kar bi posledično lahko omejevalo ali celo izpodbijalo njegov lastni interes. Problem tovrstne koncepcije državljanstva se skriva predvsem v nevarnosti avtodestrukcije in razjedanja temeljev skupnega delovanja zaradi
pretiranega individualizma (Van Gunsteren, 1998: 17). Razumevanja in preference sicer avtonomnih posameznikov izvirajo iz okoliščin nepopolne informiranosti, kar lahko privede do škodljivih in antisistemskih državljanskih praks (visoka stopnja volilne abstinence, popularnost nedemokratičnih političnih strank, utajevanje davkov,
neupravičeno koriščenje socialnih transferjev itd.) ter »avtorizacije« tiste plati individualizma, ki utegne močno
rušiti temelje države, utemeljene na demokratičnem državljanskem sistemu. In ravno sem gre umeščati že
samo razpravo o nižanju meje oziroma razširjanju volilne pravice na mlajše ali druge skupine posameznikov.
Tovrstna vprašanja namreč samo utegnejo blažiti posledice, ne ukvarjajo pa se s problemom samim, saj ko je
govora o aktivnem državljanstvu ne gre toliko za vprašanje obstoja neke pravice temveč njegovega izvrševanja.

»Tovrstna vprašanja namreč samo utegnejo blažiti posledice, ne ukvarjajo pa se
s problemom samim, saj ko je govora o aktivnem državljanstvu ne gre toliko za
vprašanje obstoja neke pravice temveč njegovega izvrševanja.«
Recept za preprečevanje tovrstnega razkroja demokratične skupnosti ponuja več državljanskih tradicij, med
njimi pa sta najbolj uveljavljeni dve – liberalna in republikanska, pri čemer je potrebno poudariti, da se z obema
označuje širok diapazon pogledov, ki so si med seboj pogosto tudi nasprotni (npr. Nozickov neoliberalizem in
Marshallov socialni liberalizem). Po liberalni tradiciji rešitev tiči v kulturah, ki podpirajo demokracijo, predvsem
tistih, ki so utemeljene na odgovornih državljanih, z lastnim zavedanjem dolžnosti, na demokratičnih pravilih in
javni moralnosti. To po drugi strani zveni kontradiktorno s samo liberalno tradicijo, saj se t.i. državljanskost ozi56

roma državljanska moralnost, vrlost po republikanski tradiciji, težko razvije v kontekstu visoko individualiziranih
posameznikov z lastno opredeljenimi determinantami delovanja, saj naj bi se te kvalitete po mnenju npr. Tocquevilla ali Dahla razvijale kot stranski produkti ostalih aktivnosti in ne z načrtno usmerjenim izobraževanjem.
Apeliranje na javno moralnost v družbi individualistov se tako pogosto zdi nesmotrno, saj se poraja vprašanje,
čigava moralnost bo prevladala v pogojih neštetih individualnih verzij moralnosti ter kako bodo posamezniki
izvrševali javne funkcije v skladu z javno moralnostjo, ki je različna od lastne vizije moralnosti vsakega posameznika. Klasični liberalizem nikoli ni pripisoval prevelike pomembnosti državljanskim vrlinam in državljanski
moralnosti, saj je prevladovalo prepričanje, da bo s sistemom zavor in ravnotežja (ang.checks and balances)
institucionalni in proceduralni aparat liberalne demokracije (npr. koncept delitve oblasti, dvodomnost zakonodajnih organov, federalna ureditev države itd.) preprečil izroditev sistema (Kymlicka in Norman, 1994: 359).
To je veljalo tudi za zasledovanje lastnega interesa na trgu delujočih posameznikov, saj naj bi lastni interesi
posameznikov omejevali in uravnoteževali eden drugega, s čimer naj bi trg posledično skrbel za preprečevanje
devolucije režima. Zgodovina zahodnoevropskih demokracij je pokazala, da zgolj zaupanje v institucionalne in
proceduralne mehanizme liberalne demokracije za uravnoteževanje lastnih interesov ne zadošča.
Določena raven državljanskih vrlin in zavesti skupnosti sta tako postala predpogoja uspešnega funkcioniranja
tudi za liberalne konceptualizacije državljanstva. Rawls (1994) pri tem poudarja čut za pravičnost, ki naj bi
ga upoštevali posamezniki pri svojih odgovornih odločitvah ter s tem preprečili nadaljnje razjedanje družbe,
prežete z netolerantnostjo do različnosti in indiferentnostjo do perečih družbenih problemov. Po drugi strani
je sposobnost učinkovitega delovanja liberalnih družb brez medsebojnega sodelovanja in samoomejevanja
državljanov vse manjša (Macedo, 1990). Kontraktualistična revizija liberalizma s svojo zamenjavo logike samointeresa, ki jo zagovarja utilitarna različica, z javno moralnostjo ponuja enega od odgovorov na težave v
katerih smo se znašli. Ta je osredotočena na vzpostavitev pravičnosti v liberalni družbi, ob zvestobi nekaterim
tradicionalnim vrednotam liberalizma (osebna svoboda, posameznik kot primarni nosilec pravic, toleranca verske, kulturne in politične različnosti itd.) (Shafir, 1998: 6). Tako Rawls (1994) svoje koncepcije državljanstva ne
konča z zagotavljanjem pravic posamezniku, kar je tudi osnovni namen nižanja starostne meje za pridobitev
volilne pravice, saj pravice enakih in svobodnih individuumov smatra kot sestavni del družbenega sodelovanja.
To stori z identifikacijo pravičnosti (ang. fairness) kot pravega kriterija pravice (ang. justice). Kadar je torej
sodelovanje med posamezniki, tedaj je pravici zadoščeno. S pristopom pravice kot pravičnosti Rawls, ne da bi
pozabil na posameznika in njegove individualne pravice, premakne meje liberalne tradicije z usmerjenostjo tudi
v javno sfero in verjame, da bodo posamezniki v pogojih dozdevne enakosti iz intuitivnih idej o sodelovanju v
demokratični družbi razvili okvir politične pravičnosti. Družbo svobodnih in enakih državljanov naj bi po Rawlsovem mnenju zgradili razumni in moralni posamezniki s sposobnostjo delovanja na podlagi javne predstave
o pravičnosti ter sposobnostjo konceptualizacije dobrega v smislu razumnega zasledovanja splošno sprejetih
vrednot v življenju. Moralnega državljana v tovrstni družbi tako uteleša svobodni in neodvisni posameznik, ki
odgovorno koristi svoje pravice in opravlja predpisane dolžnosti, hkrati pa mu njegova individualizirana javna
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identiteta omogoča, da spremeni lastno vizijo dobrega brez bojazni pred izgubo pravic, saj so le-te vezane na
javno in ne privatno identiteto enakega in svobodnega državljana. Takšen državljan se tudi zaveda potrebe po
sodelovanju, saj je politična pravičnost pogojena z družbenim sodelovanjem, ter je v svojih zahtevah tudi zmeren (Rawls, 1998: 69). S tem Rawls razkrije jasen premik k vrlinam, ki jih Shafir (1998: 8–9) poimenuje »vrline
sodelovanja«, saj kljub primarni usmerjenosti na pravice posameznika le-te dovoljujejo družbo s trdnimi in stabilnimi interakcijami in ne le ohlapnimi zvezami in ad hoc asociacijami, kot je to značilno za liberalno tradicijo.
Vrline so na ta način prišle na dnevni red liberalne doktrine čeprav je dolgo veljalo prepričanje o nezmožnosti
uravnoteženja pravic in dolžnosti, saj naj bi predanost svobodi, nevtralnosti in individualizmu liberalce odvračala od koncepta državljanskih vrlin (Mouffe v Kymlicka in Norman, 1994: 365).
Tovrsten trend pa še poglablja teorija liberalnih vrlin, ki se osredotoča na vrline nujne za odgovorno izpolnjevanje vloge državljana. V skladu s to teorijo svoboda kot eden od postulatov liberalizma ni absolutna. V izogib
izrojeni praksi so tako nujno potrebne moralne kvalitete državljana, ki jih najbolj poosebljajo tolerantnost, samokritičnost, zmernost in vključevanje v državljanske aktivnosti (ibid.). Po Macedu naj bi se tako državljan vedel
kot državljansko moralen posameznik, ki živi v liberalnodemokratični moralni skupnosti, ki jo prežemata dva
temeljna principa: pravičnost in razumnost (Heater, 1999: 32). Dobri državljani naj bi v tovrstni družbi vršili nadzor nad delovanjem oblasti, reševali konflikte na razumen način ter bili aktivni, zmerni in sposobni empatije na
podlagi liberalnih državljanskih vrlin (e.g. sposobnost dvoma v delovanje oblasti ter pripravljenost vključevanja
v javni diskurz, vključno s politično participacijo kot pripravljenostjo poslušanja in sprejemanja nasprotnih argumentov). Orodje za generiranje naštetih vrlin predstavlja izobraževalni sistem, ki naj bi posameznike
naučil kritičnega razmišljanja, politične participacije ter jih »opremil« z moralnim instrumentarijem, ki
označuje javno razumnost (Kymlicka in Norman, 1994: 366).

»V izogib izrojeni praksi so tako nujno potrebne moralne kvalitete državljana, ki jih najbolj
poosebljajo tolerantnost, samokritičnost, zmernost in vključevanje v državljanske aktivnosti. Po Macedu naj bi se tako državljan vedel kot državljansko moralen posameznik,
ki živi v liberalnodemokratični moralni skupnosti, ki jo prežemata dva temeljna principa:
pravičnost in razumnost.«
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Do podobnega zaključka pa so prišli tudi pripadniki republikanske tradicije.
S svojim obujanjem državljanskorepublikanske misli je bila Hannah Arendt prepričana, da nihče ne more biti
srečen ali svoboden, če ne sodeluje pri odločanju o javnih zadevah. Različice državljanskega republikanizma
od tedaj naprej poudarjajo ekstremno obliko participativne demokracije Rousseaujevega tipa, kjer je poudarek
na notranjih vrednotah participacije za udeležence same, kar se označuje kot manifestacija najvišje oblike
skupnega življenja (Kymlicka in Norman, 1994: 362). Ne gre torej za samo pravico participacije oz. volilno
pravico v našem primeru, temveč za imperativ njenega izvrševanja. Pomembna determinanta prenovljenega
državljanskega republikanizma pa je tudi teza, da je sodobna nezainteresiranost za politično participacijo,
v nasprotju s klasičnimi ideali aktivnega državljanstva, posledica trivialnosti političnega diskurza ter
pomanjkanja dostopa do participacije (bodisi normativnega bodisi socioekonomskega). Tako Van Gunsteren (1998) verjame, da je naloga republike ustvarjanje in varovanje svobode posameznikov pri ustvarjanju,
vstopanju in izstopanju iz skupnosti, pri tem pa pomembno vlogo igrajo tudi državljanske vrline, ki temeljijo na
konsenzu, razumu in toleranci pluralnosti in predpostavljajo taktno, kompetentno ter odgovorno ravnanje v položaju avtoritete kot tudi podrejenosti. Posameznik mora tako zadostiti določenim pogojem, da mu je zaupana
vloga državljana, ki je opredeljena kot položaj/dolžnost v javni skupnosti. Republika pri tem opravlja pomembno
vlogo formulacije pravil in nadzora nad njihovim spoštovanjem glede vstopa v državljansko skupnost ter spodbujanja vzgoje posameznikov v kompetentne državljane, ki so vzgojeni znotraj različnih skupnosti in vendarle
delujejo v skladu z načeli republike, saj je državljanstvo primarna zadolžitev v republiki.

»Ko govorimo o nižanju starostne meje za podelitev volilne pravice postane torej
jasno, da je ob tem nujna sočasna razprava o vzgoji za kompetentne in odgovorne državljane, o kakovosti političnega prostora ter o dejanskem zagotavljanju
vstopa v politično skupnost s strani republike – države.«
Ob tem se lahko vprašamo dvoje: (1) Ali republika res opravlja svoje naloge in zagotavlja enak vstop v politično
skupnost ter spodbuja vzgojo v kompetentne državljane? ter (2) Ali so posamezniki (ali določene skupine posameznikov) res pripravljeni na kompetentno in odgovorno opravljanje svoje vloge državljanov? Ko govorimo o
nižanju starostne meje za podelitev volilne pravice postane torej jasno, da je ob tem nujna sočasna razprava o
vzgoji za kompetentne in odgovorne državljane, o kakovosti političnega prostora ter o dejanskem zagotavljanju
vstopa v politično skupnost s strani republike – države. Prvič, ko govorimo o vlogi države je zelo jasno, da ta
ne stori vsega potrebnega za ustvarjanje odgovorne in kritične državljanske populacije. Omejen obseg
državljanske vzgoje (kot kurikularne ali čez-kurikularne vsebine) – kakorkoli jo že poimenujemo – v osnovnih
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in srednjih šolah, kaže na slabo zagotavljanje predpogojev odgovornega državljanstva s strani države.
Prav tako le-ta ne poskrbi za odpravljanje vseh ovir za participacijo, ki se nanaša na širše družbene procese
in vse ravni udejstvovanja (lokalno, nacionalno, nadnacionalno). Drugič, prav tako je zaskrbljujoča banalnost
političnega prostora, ki namesto superiornosti političnega oziroma javnega življenja ter politične participacije
nad zasebnim kaže na absurdnost in trivialnost političnega prostora. To povzroča cinizem in umik v zasebnost,
ki je danes precej bolj bogata kot v antični Grčiji, od koder ideali participacije pravzaprav izvirajo. Tako je tudi
pasivnost v aktualnih pogojih povsem legitimna izbira, nekaj normalnega, nekaj kar ni potrebno zdraviti.
Ravno obratno, za porast kakovosti političnega prostora je sfera političnega (javnega) prostora potrebna zdravila, to pa se skriva v vzgoji vrlih državljanov ter ustvarjanju predpogojev za njihovo dejansko in neinstrumentalizirano participacijo. Tako zniževanje starostne meje za podeljevanje volilne pravice sploh ni pravo vprašanje.
Pravo vprašanje se glasi: Ali imamo voljo in pogum predrugačiti politično – državljane in politične institucije?
Mislim, da ne.

Volilna pravica pri šestnajstih?
izr. prof. dr. Metka Kuhar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Evropska mladinska politika in tudi nacionalne ravni, vključno s Slovenijo, zelo promovirajo in spodbujajo aktivno vključevanje mladih v politično, družbeno in kulturno življenje, tako v okviru lokalne skupnosti, kakor tudi na
ravni države in EU – temu je namenjenih precej mehanizmov in sredstev. Razprava o nižanju meje za volilno
pravico je ena zadnjih takih pobud. Kljub temu pa mladi možnosti, ki so jim ponujene, velikokrat sploh ne prepoznajo za svoje. Očiten je tudi razkorak med načelnimi obstoječimi možnostmi njihove participacije v političnih
in civilnodružbenih procesih ter upadanjem njihovega zanimanja za prevladujočo, konvencionalno politiko ter
tovrstnim angažmajem. Naj v nadaljevanju najprej prikažem nekaj izbranih podatkov, ki se nanašajo na odnos
mladih v Sloveniji do dominantne politike. Temu sledi kratek oris trendov sodobne politične participacije mladih.
Na tej osnovi podajam razmislek o nižanju starostne meje za volilno pravico.

Odnos mladih do dominantne politike

»Ravno obratno, za porast kakovosti političnega prostora je sfera političnega
(javnega) prostora potrebna zdravila, to pa se skriva v vzgoji vrlih državljanov
ter ustvarjanju predpogojev za njihovo dejansko in neinstrumentalizirano participacijo.«
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Že raziskava Mladina 2000 je pokazala, da je stopnja političnega zanimanja mladih v Sloveniji nizka: v njej je
več kot polovica vprašanih (57 odstotkov) med 16 in 29 letom izjavila, da je zanimanje za politiko nikakršno
ali majhno. Da je njihovo zanimanje veliko ali zelo veliko, je dejalo le 9 odstotkov anketirancev. Tudi raziskava
Socialno-ekonomski položaj študentov v Sloveniji (Ule idr., 2008), izvedena leta 2008 na vzorcu študentov (ki
naj bi bili potencialno najbolj propulzivna skupina mladih, saj naj bi predstavljali del intelektualne elite z najnovejšimi znanji), je demonstrirala v povprečju nizko zanimanje za politiko. Kot kažejo podatki te raziskave, 73
odstotkov študentov politika sploh ne zanima ali malo, samo 6 odstotkov študentov politika zelo zanima. Rezultati iz zadnje študije Mladina 2010 bolj nazorno kažejo, kako je zanimanje za politiko v Sloveniji in EU skozi čas
stabilno nizko: podatki ne kažejo porasta zanimanja, pač pa nasprotno, anketiranih mladih 15 do 29 letnikov, ki
jih politika sploh ali le malo zanima, je več kot dve tretjini (66 odstotkov), medtem ko je delež takih, ki jih politika
zelo zanima, le 5 odstotkov. Podobno kot v prejšnjih raziskavah pa se zanimanje s starostjo rahlo povečuje.
Raziskavi Mladina 2000 in Mladina 2010 sta opozorili tudi na nizko prisotnost političnih tem v zasebni sferi. Leta
2000 je približno tri četrtine anketiranih izjavilo, da se s starši, prijatelji in intimnimi partnerji pa tudi s sošolci
ali sodelavci o politiki pogovarjajo redko ali zelo redko, v letu 2010 je bil ta odstotek še nižji. Ob tem pa postaja
internet med mediji najpogostejše okno v svet političnih tematik. Isti trendi (le v nekoliko manjši meri) so
značilni tudi za starejšo populacijo.
Tudi zaupanje mladih v dominantno politiko je v povprečju nizko. Podatki iz leta 2000 (žal za 2010 ni primerljivih
podatkov) nazorno kažejo diametralno nasprotje med zelo visokim zaupanjem v prijateljske vezi in starše na
eni ter visokim nezaupanjem v etablirano politično oblast in politične institucije na drugi strani (tabela 4). Vodilni
politiki in politične stranke so bile že leta 2000 med mladimi najmanj zaupanja vredne institucije, takoj za EU in
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predsednikom države. Starši in prijatelji pa nasprotno, dosegajo tako visoko stopnjo zaupanja, kar potrjuje že
tematiziran pomen zasebnih odnosov (in hkrati nakazuje odvisnost od njih).
Tabela 1:

Zaupanje mladih v insitucije
in primarne skupine

Zaupam:

Povprečji na lestvici
1-5 N=1262

Prijateljem

4.11

Staršem

4.07

Sodiščem

2.89

Šolam

Kot ilustrira graf 2, se je v desetletju od leta 1999 do 2008 povečal delež tistih Slovencev med 15 in 29 let,
ki se volitev v parlament ne bi udeležili, kar za omenjeno generacijo velja tudi znotraj EU. Odrasli nad 30 let
nasprotno te tendence v slovenskem prostoru ne kažejo, za razliko od evropskega, kjer se neudeležba tudi
zlagoma povečuje.

Graf 2:
Delež (mladih) oseb, ki se ne bi udeležili
parlamentarnih volitev, Slovenija in EU 27,
1999 in 2008
Vir: Podatki iz raziskave European Values
Survey v Lavrič idr., 2010: 147.
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Podpis peticije, ena bolj preprostih oblik podajanja “glasu”, je med najpogostejšimi praksami politične participacije mladih v Sloveniji. Ta praksa se je s spletnim omrežjem bistveno poenostavila in razširila med internetne
uporabnike, saj ne zahteva nobenega resnejšega angažmaja, le klik na ustrezno povezavo in podpis. Navedeni
odstotki pri preostalih dejavnostih (graf 3) pa so v povprečju relativno nizki, glede na to, da vključujejo tako tiste,
ki so kaj od naštetega že storili, kot tudi tiste, ki bi bili pripravljeni kaj narediti.
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Podatki obeh reprezentativnih nacionalnih mladinskih študij opozarjajo tudi na nizek subjektivni občutek politične učinkovitosti. Ta je povezan z občutkom nerazumevanja politike, nezaupanja do nje in nemoči vplivanja na
politične odločitve in dejanja političnih elit na kakršen koli način ter je med letoma 2000 in 2010 narasel (graf 1).
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Vsi ti podatki opozarjajo na trend upadanja konvencionalnih, tradicionalnih oblik politične participacije, v bistvu
za maskulinizirane oblike političnosti, ki gradi na argumentu moči in oblasti. Ta trend beležijo tudi v preostalih
evropskih državah (Spannring, 2009). Raziskovalci politične participacije mladih opozarjajo, da večina mladih
ne zavrača politike per se, temveč predvsem obstoječe strukture in oblike organiziranosti sodobne
demokratične države. Odpor čutijo zlasti do politikov in strank oz. do strankarskega delovanja, pri čemer
se distanca do politikov oz. strank prenaša tudi na druge organizirane družbene institucije, kot so sindikati in
mladinske organizacije (Hurrelmann, 2007). Ob tem se krepijo zanimanje in senzitivnost za socialne, ekološke,
moralne tematike ožjega in širšega okolja in tudi tozadevni angažma (Norris, 2002; Hoikkala, 2009). Na to
opozarjajo tudi v zadnjih letih (spet) vse pogostejši protesti in socialna gibanja, ki si prizadevajo za družbene
spremembe v katerih so mladi običajno eden od pomembnih akterjev.
Sodobna participacija mladih pa ne temelji na občutku obveze do tradicionalnih skupnostnih vezi ali na (militantnem) zagovarjanju skupnih interesov, temveč na lastnih interesih mladih, pri katerih je končni cilj običajno
samorazvoj (Hoikkala, 2009). Seveda je lahko v interesu mladih tudi spodbujanje skupnostnega življenja, soustvarjanje, vendar mladi v tem primeru v prvi vrsti želijo razviti svoje kompetence, se zabavati, vzpostavljati
stike z drugimi in se družiti. V vsakem primeru so jim bližje ad hoc oblike participacije na 'on-off' osnovi s
kratkoročnimi učinki (Roudet, 2009), ki so združljive z njihovimi življenjskimi stili in v katerih vidijo neposredno
relevantnost za lastno življenje. Zlasti na lokalni ravni se participacija ne dogaja nujno prek formalnih institucionaliziranih kanalov (npr. na voliščih ali v mladinskih organizacijah/klubih), temveč v številnih neformalnih, bolj
individualiziranih kontekstih in oblikah. Ključno vlogo pri teh procesih ima dandanes najpogosteje medmrežje.
Nove oblike organiziranja in sodelovanja nosijo potencial za spreminjanje družbenih razmerij v smeri horizontalnosti nasproti hierarhizacije, dopuščanja raznolikosti in (resničnega) dialoga nasproti poblagovljenja in
tekmovalnosti.

»Zlasti na lokalni ravni se participacija ne dogaja nujno prek formalnih institucionaliziranih kanalov (npr. na voliščih ali v mladinskih organizacijah/klubih),
temveč v številnih neformalnih, bolj individualiziranih kontekstih in oblikah.
Ključno vlogo pri teh procesih ima dandanes najpogosteje medmrežje.«
Razprava o znižanju starostne meje za volilno pravico
Koliko je ob distanciranju mladih od dominantne politike in ob zavedanju potenciala in tudi (razvijanja) dejanskih
možnosti za participatorne oblike demokracije tako na lokalni, kot na nacionalni in tudi širši ravni, sploh aktualno vprašanje nižanja starostne meje za volilno pravico?

pa na (mladim posebej neprijazen) trg dela, izjemno podpornim odnosom med mladimi in starši, ki so v Sloveniji
zelo izraziti, se morebiti zdi, da bi zgodnejša volilna pravica lahko omilila 'zazibanost' mladih, njihovo trenutno
infantilizacijo, obrnjenost v zasebno sfero družine in prijateljskega (vse bolj virtualnega) omrežja (Ule, 2012).
Glede na zelo podaljšan moratorij in še vedno prevladujoče individualno soočanje mladih z izzivi prekernosti in
biografske negotovosti se vendarle zdi malo verjetno, da bo znižanje starostne meje za volilno pravico mlade
motiviralo v smeri pridobivanja večje kompetentnosti, odgovornosti in motiviranosti (tudi) za konvencionalno
politično delovanje.
Na uvedbo volilne pravice pri šestnajstih letih lahko gledamo tudi z vidika nabiranja političnih točk za stranko,
koalicijo, ki bi to spremembo izvedla. In v obstoječem sistemu, ki ga je britanski sociolog Colin Crouch (2004)
poimenoval post-demokracija je vprašanje, ali nimajo politiki pri tem že v osnovi fige v žepu, kar se tiče njihove
resnične motiviranosti spodbuditi aktivnejšo vlogo mladih v političnih procesih. Kot pravi predstavnik ene izmed
francoskih nevladnih organizacij: »Ali sploh razmišljamo, da bi mlade izurili, da bodo aktivni in prevzeli odgovornost? ... Kajti vključitev mladih v odločevalske procese je lahko nevarna. Oni lahko postavijo pod vprašaj
obstoječe prakse, obstoječ način razmišljanja. Želimo, da bodo aktivni na obstoječ način, ne pa, če bi se lahko
obrnili proti nam! A ni to prej manipulacija kot participacija?« (Morel, 2009: 21)
Obenem pa je dejstvo, da aktualne institucije reprezentativne demokracije postajajo vse bolj podobne zgolj
formalni lupini in so vse manj sposobne predstavljati interese svojih državljanov. Energija in inovativni pogon
sta se iz demokratične arene preselila v majhne kroge politično-ekonomske elite. Trenutna kriza je še
okrepila obstoječ trend neoliberalne politike, ki jo poganjata kapital in korporacije. Politika je degradirana v
»nadzorovan spektakel«, ki ga oblikujejo medijski strokovnjaki in kjer je razprava omejena na ozek krog vnaprej
izbranih tematik (Crouch, 2004: 4). Občinstvo je pasivno in spremlja vsebine, ki so bile oblikovane za njihovo
potrošnjo; temeljijo pa na interesih politično- ekonomske elite. Tudi ob morebitnem izrazu nezadovoljstva na
volitvah in izvolitvi nove koalicije, ostajajo politične razlike skorajda zanemarljive.

»Največji potencial za kakovostno politično participacijo mladih vidim v tem, da
pri njih (brez fige v žepu) razvijamo in krepimo kompetence za prepoznavanje
protislovij in črnih peg sodobnih političnih procesov, kompetence za empatično,
dialoško, moralno in skupnostno (so)delovanje ter predvsem, da jih spodbujamo
pri identificiranju in naslavljanju družbenih problemov v taki smeri. Le tako se
lahko morda obstoječi sistem reprezentativne demokracije prenovi. Seveda pa
s tem odpiram bistvena politično-ekonomska vprašanja, ki ne veljajo samo za
mlade; upam pa, da jih bodo mladi še naprej in predvsem v večji meri odpirali.«

Ob trendih, kot so podaljšano izobraževanje za večinsko populacijo mladih v starosti do 25 let, prelaganje vsto64
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Prej kot podati enoznačni pogled na vprašanje znižanja starostne meje za volilno pravico, se mi zdi ključno
izpostaviti, da vidim največji potencial za kakovostno politično participacijo mladih v tem, da pri njih (brez fige v
žepu) razvijamo in krepimo kompetence za prepoznavanje protislovij in črnih peg sodobnih političnih procesov,
kompetence za empatično, dialoško, moralno in skupnostno (so)delovanje ter predvsem, da jih spodbujamo
pri identificiranju in naslavljanju družbenih problemov v taki smeri. Le tako se lahko morda obstoječi sistem
reprezentativne demokracije prenovi. Seveda pa s tem odpiram bistvena politično-ekonomska vprašanja, ki ne
veljajo samo za mlade; upam pa, da jih bodo mladi še naprej in predvsem v večji meri odpirali.

Znižanje volilne starosti na 16 let *
Dušan Vučko, Direktor Službe Državne volilne komisije
* osebno mnenje, ki ne izraža stališča celotne institucije
Če govorimo o predlogu za znižanje starosti za izvrševanje pasivne in aktivne volilne pravice na 16 let, ne moremo mimo dejstva, da v sedanjem času ni problematična le politična participacija mladih, ampak politična
participacija na splošno.
Gledano na splošno je namreč politična participacija mladih bistveno manjša kot politična participacija na splošno, razlogi pa so različni in večplastni. Raziskave so med drugim pokazale, da je več kot 60 odstotkov mladih
povsem nezainteresiranih za politiko, samo cca 10 odstotkov pa je takih, ki jih politika močno zanima.
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Sam osebno ne nasprotujem znižanju starosti za izvrševanje volilne pravice na 16 let, vendar pa ocenjujem,
da morebitno znižanje starosti, samo po sebi, ne bo povečalo udeležbe mladih na volitvah. Nesporno se
bo povečalo število volilnih upravičencev, ob nespremenjeni volilni udeležbi mladih, pa se bo volilna udeležba
na splošno znižala.

»Da bi se povečala udeležba mladih na volitvah, bi bilo potrebno postoriti še
marsikaj, predvsem pa začeti odpravljati vzroke politične nezainteresiranosti
mladih. V prvi vrsti bo potrebno dvigniti stopnjo zaupanja v politični sistem
in tudi politične stranke, saj le to nesporno vpliva na politično aktivnost
državljanov, in s tem tudi mladih.«

Da bi se povečala udeležba mladih na volitvah, bi bilo potrebno postoriti še marsikaj, predvsem pa začeti
odpravljati vzroke politične nezainteresiranosti mladih. V prvi vrsti bo potrebno dvigniti stopnjo zaupanja
v politični sistem in tudi politične stranke, saj le to nesporno vpliva na politično aktivnost državljanov, in s tem
tudi mladih. To lahko in mora storiti le politika sama. V politiko bo potrebno ponovno pripeljati tiste temeljne vrednote, ki bodo mladim dale jasno vedeti, da politika ni nekaj slabega in da le ta deluje v dobro vseh. Brez tega
temeljnega zasuka, se bojim, da se volilna participacija v Sloveniji (tudi mladih) v prihodnje ne bo povečevala.
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08
priporočila
delovne SKUPINE

SPLOŠNA PRIPOROČILA ZA POVEČANJE
POLITIČNE PARTICIPACIJE
Nosilce formalnega in neformalnega izobraževanja pozivamo, da sodelujejo na področju spodbujanja participacije mladih. Kulturo participacije je treba mladim približati tudi z zgledom sodelovanja med različnimi sistemi izobraževanja, ki predstavljajo velik in pomemben del posameznikovega življenjskega obdobja. Formalno
in neformalno izobraževanje se z različnimi metodami dela dopolnjujeta in ustvarjata pogoje za celovito razumevanje pomena in izkušnjo participacije pri mladih. Mladi preko sodelovanja v mladinskih organizacijah, ki so
demokratične strukture, posredno ali neposredno spoznajo participatorne oz. vključujoče načine delovanja, ki
so temelj vsake nadaljnje politične participacije v življenju.
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagamo, da v šolskem kurikulumu za osnovne in srednje
šole okrepi pomen vsebin za spodbujanje demokratičnih procesov in participacije, t.i. državljansko vzgojo.
• Zaradi vseobsegajočih učinkov participacije in simbolnega pomena soodločanja v družbi, predlagamo predmet z vsebinami državljanske vzgoje že v prvi triadi osnovne šole (ne le v tretji triadi) ter obvezni samostojni
predmet v srednji šoli (ne zgolj kot obvezno izbirno vsebino).
• Ker učenje procesov participacije in demokratičnega odločanja poteka na vseh področjih življenja in torej tudi
pri vseh šolskih predmetih, predlagamo, da se tudi v učne načrte vseh predmetov vključi jasno postavljene
učne cilje za vzpostavljanje in spodbujanje participacije mladih.
• V okviru vsebin državljanske vzgoje je potrebno pomemben del časa nameniti razvijanju kritičnega in kreativnega mišljenja ter medijske in informacijske pismenosti, saj le to zagotavlja možnost kakovostne informiranost in razmisleka o tem, kaj je dobro za skupnost, kar so ključni predpogoji za vstop v polje politične
participacije.
Višješolske in visokošolske pedagoške institucije spodbujamo, da za bodoče pedagoške delavce v okviru
temeljnih pedagoških veščin zagotovijo usposabljanje za podporo procesom participacije. Participacijo je treba
vzpostaviti in negovati na vseh stopnjah izobraževanja, ne glede na konkretno učno vsebino, zato je to ena od
pomembnih nalog vsakega delavca v izobraževanju.
Izvajalce formalnega izobraževanja spodbujamo k uporabi mehkejših metod, preizkušenih zlasti na področju
neformalnega izobraževanje. Učenje participacije ne sme potekati le s pomočjo učnih gradiv in podajanjem
znanja, ampak predvsem izkustveno. Predlagamo prenos preizkušenih metod iz neformalnega izobraževanja
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in mladinskih organizacij; sodelovanje z mladinskimi delavci in mladinskimi organizacijami bi zagotovilo široko
polje za izkustveno učenje.
Šolske institucije pozivamo k večji in bolj sistematični podpori že obstoječih mehanizmov participacije učencev in dijakov.
• Razredne ure naj bodo bolj strukturirane v smislu odprtega prostora za dialog, evalvacijo in participacijo in
naj presežejo funkcijo nadzora in reševanja predvsem težjih konfliktov.
• Več pozornosti je treba nameniti razumevanju dolžnosti in odgovornosti učencev in dijakov za soupravljanje
šolskih aktivnosti ter povečati razumevanje pomena funkcij, kot so predsednik razreda, blagajnik idr.
• Delovanje šolskih in dijaških parlamentov naj dobi večjo vlogo pri soupravljanju šolskega življenja. Pustiti jim
moramo dejansko moč soodločanja tako o zadevah, ki niso neposredno vezane na šolski kurikulum, v omejenem obsegu pa tudi o zadevah kurikuluma (npr. izbira ene knjige domačega branja, projektne naloge ipd.).
Resna izvedba vseh mehanizmov (volitve, predstavništvo, zasedanja itd.) je pomemben del izkustvenega
učenja delovanja državnih institucij.
Državne institucije in institucije lokalne samouprave pozivamo k podpori projektov, ki mladim približujejo
delovanje teh institucij ter jim dajo izkustvo pomena soodločanja. - Dnevi odprtih vrat in srečanja s predstavniki
institucij (funkcionarji in uslužbenci) zmanjšajo distanco mladih/državljanov do institucij in zmanjšajo zadržke
za vstop v polje soodločanja.
- Simulacije delovanja državnih organov in organov lokalne skupnosti ali simulacije delovanja družbe (npr. v
okviru občine) lahko vključijo že najmlajše osnovnošolce in ponudijo izkustvo pomena vseh članov družbe ter
moč soodločanja vsakega posameznika.
Lokalne skupnosti spodbujamo k vključitvi mladih v soodločanje. V ta namen naj podprejo ustanovitev in
delovanje mladinskega sveta, komisije za mladinska vprašanja, urada za mlade, odbora za mladino itd. Politična participacija mladih pri upravljanju lokalne skupnosti poveča legitimnost in kakovost odločitev ter poveča
zadovoljstvo prebivalcev.

Vse organizacije in družbene institucije spodbujamo k razmisleku o določitvi kvot za mlade v organih upravljanja. Mladi, ker so šele na začetku poklicne, strokovne ali politične kariere, težko dosežejo zadostno stopnjo
prepoznavnosti, referenc in moči, da bi bili izbrani v organe upravljanja organizacij in institucij. Tisti, ki jim oziroma ko jim uspe, pa v razmeroma kratkem času preidejo obdobje mladosti in zato nimajo več prave legitimnosti
za zastopanje glasu mladih. Vstop mladih v organe upravljanja zato ne sme biti preložen na ramena mladih,
ampak mora biti v interesu družbe kot celote, da sistemsko poskrbi za njihovo vključitev. Hitrejša vključitev
mladih v organe odločanja obenem pomeni, da mladi prej pridobijo izkušnje in se razvijejo v novo generacijo
voditeljev.
Politične stranke in politične institucije pozivamo k uvedbi ločenega zbiranja podatkov o volilni udeležbi
mladih ter uvedbi elektronskih volitev, ki bodo, glede na specifike ciljne skupine mladih, več mladim omogočili
udeležbo na volitvah in izražanje politične volje.
Vse politike, politične stranke in politične institucije pozivamo k odgovornemu in pozitivno usmerjenem
delovanju. Dvig državljanske morale in posledično večjo politično participacijo lahko zagotovijo le pozitivni
politični vzori in zaupanje ljudi v politiko. V ta namen morajo vsi partnerji v političnem življenju skrbeti za transparentno delovanje, vključujoč pristop, dostopnost, ničelno toleranco do sovražnega govora, laži, korupcije,
ponarejanja itd.
Odločevalce na lokalni in nacionalni ravni pozivamo k pravočasnem in kakovostnem informiranju mladih o
vseh projektih, dokumentih in odločitvah, ki zadevajo mlade. Z dobrim informiranjem se vzpostavijo pogoji za
dialog ter skupno iskanje najboljših rešitev. Informiranje mora vsebovati tudi jasno predstavitev mehanizmov,
preko katerih lahko mladi sodelujejo v procesu sprejemanja odločitev.
Množične medije, urednike in novinarje spodbujamo, da več in bolj poglobljeno spremljajo mladinske teme
in problematiko mladih. S tem bodo povečali zavedanje o problemih in mladim dali legitimnost za reševanje
teh problemov. Podpora javnosti bo mladim olajšala odločitev za politično aktiviranje in zagotovila možnost za
vstop v polje politike.

Vse mlade spodbujamo k vključevanju v lokalna društva in organizacije ter mladinske svete. Skozi delovanje
v lokalnih društvih lahko mladi spoznavajo lokalne probleme in skozi reševanje teh problemov na lokalni ravni
pridobijo izkušnje, ki predstavljajo temelj za širše procese participacije. Delovanje v lokalnem mladinskem svetu
omogoča prve neposredne izkušnje delovanja v formalnih političnih okvirih.
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PRIPOROČILA ORGANIZACIJAM ČLANICAM MSS ZA
POVEČANJE POLITIČNE PARTICIPACIJE

Vse to je povezano z učinkovitim načrtnim komuniciranjem tako z mediji kot splošno javnostjo, pozabiti ne
smemo niti na odločevalce. To nas pripelje do potrebe po povezovanju različnih družbenih akterjev, kjer morajo
mlad odigrati ključno vlogo, če želijo krepiti svojo družbeno prisotnost.

Ker so mladi, ki so aktivni v mladinskem organiziranju, glede na dosedanje rezultate, tudi kasneje politično in
družbeno aktivni državljani, je še posebej pomembno, da tudi organizacije članice Mladinskega sveta Slovenije aktivno izvajajo naloge na področju izboljšanja politične participacije mladih.

Organizacije članice se morajo izpostaviti kot odprte do splošne javnosti, seveda pa je predpogoj tudi transparentno delovanje.

Pripraviti je potrebno ustrezna orodja za izboljšanje aktivne participacije mladih, kar pomeni, da morajo v
svoje programe dela vključiti konkreten program aktivnosti tudi na tem področju.
Mladim se morajo v okolju v katerem delujejo omogočati priložnosti za aktivno delovanje in vključevanje v
aktivnosti organizacije ter jih spodbujati pri ustanavljanju in sodelovanju v mladinskih svetih lokalnih skupnosti.
Posledično je priporočljivo, da za razvoj lokalnih enot pomagajo tudi stimulativno v smislu nagrajevanja dobrih
praks z nagradami v obliki materiala, pomoči pri vzpostavljanju infrastrukture ...
Ne nazadnje pa je potrebno poskrbeti tudi za učinkovito informiranje mladih skozi sodobne, mladim bližje komunikacijske kanale kot so družabna omrežja, saj se je potrebno mladim približati, obraten način je, glede
na dosedanje izkušnje, manj učinkovit.
Če želijo organizacije članice motivirati svoje članstvo pri aktivnem udejstvovanju, naj jih učijo demokratičnega delovanja skozi prevzemanje odgovornosti znotraj organizacij. Na ta način bodo spoznavali ne le
delovanje organizacije, pač pa tudi vključevanje novih članov in posledično rast mladinskega organiziranja. Najučinkovitejše bodo to dosegali z zgodnejšim vključevanjem članstva v vodstvene strukture, odgovarjanjem na
potrebe članstva pa tudi nagrajevanjem aktivnosti s prostočasnimi dejavnostmi (spodbujanje ekipnega duha!).
Za pridobivanje novih članov in potencialno aktivnih državljanov pa ni dovolj le delovanje znotraj organizacije,
pač pa se morajo organizacije članice odpreti tudi navzven. To bodo dosegle z izvajanjem aktivnosti namenjenih širši javnosti. Na ta način bodo ne le krepile svoje vrste, pač pa tudi širile družbeno delovanje in
povečale vidnost mladinskega dela.
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Organizacije članice Mladinskega sveta Slovenije morajo pri svojem delovanju skrbeti za dolgoročnost pri
čemer si lahko pomagajo tudi s projekti, ki zajemajo daljše časovno obdobje. Tako jih pozivamo, da se
povežejo in skupaj vzpostavijo leto učenja aktivne participacije in medsebojno sodelujejo v doseganju formalnega izobraževanja. Slednje bodo dosegli z učinkovitimi programi za povezovanje neformalnih in formalnih
izobraževalnih vsebin.
Ob vsem tem pa ne smejo pozabiti na bistvo – spodbujanje politične participacije, kar lahko dosegajo skozi
mehkejše metode predvsem z aktivnim učenjem demokratične participacije.
Čeprav so si organizacije članice v svoji biti različne, pa je večina vrednot, ki so povezane z mladimi in mladinskim delom podobnih, če ne celo enakih. Potrebno je vzpostaviti tudi učinkovit sistem vrednot na področju
učenja aktivne politične participacije. Poudarek morajo dati zavedanju, da je politična participacija častno in
družbeno odgovorno delo.
Da bodo mlade v to tudi v resnici prepričale, morajo organizacije članice biti zgled delovanja ostalim, tako
mladinskim, kot tudi drugim strukturam. Z učinkovitim informiranjem je potrebno izpostaviti in izvabiti iz mladih
zavedanje, da je politika v vsakem delu našega življenja.
Ob tem pa ne smemo pozabiti predvsem na spodbujanje izražanja politične volje posameznika, kar je
njegova osebna pravica.
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09
ZAKLJUČEK

Projekt »16 – Starost za vključevanje?« je bil sestavljen iz več projektnih faz. Želeli smo vključiti čim širši nabor
akterjev, ki področje participacije mladih pokrivajo na lokalni, nacionalni ter evropski ravni. Predvsem pa smo
za mnenje vprašali tiste, katerih se tiče – mlade na lokalnih dogodkih na različnih koncih Slovenije in preko
medija, ki je mladim najbližji, spleta.
Skozi projektne aktivnostih smo prišli do zaključka, da se mladi vidijo kot odgovorne ter sposobne prevzemanja
odgovornosti za svoja dejanja. Vendar je situacija popolnoma drugačna, ko mlade povprašamo o lastni oceni
politične zrelosti. Kot so se večkrat izrazili se sami zavedajo odgovornosti, vendar pa večina njihovih vrstnikov
ne kaže dovolj interesa po politični participaciji. Povedano drugače - počutijo se kompetentne odločati o
stvareh, ki se jih tičejo neposredno in tudi želijo (so)odločati o teh stvareh. Ustavi se, ko pridemo do
tematik s katerimi se mladi ne soočajo vsak dan, na njih pa že lahko vplivajo posredno oziroma toliko kot vse
ostale starostne kategorije.
Za tematike, ki neposredno ne vplivajo na njihovo trenutno življenje namreč menijo, da je dovolj zgodaj, če z
neposrednim soodločanjem počakajo do 18 leta. Ne zavedajo se v zadostni meri, da imajo določene pravice
tudi že pred dopolnjenim 18 letom. Starostno mejo polnoletnosti še vedno vidijo kot prelomno točko, ki prinaša
tudi večjo odgovornost. Slednje pogojujejo tudi s tem, da vsi 16- in 17-letniki niso enako zreli.
Že s takimi odgovori in veliko mero (samo)kritičnosti pa so mladi pokazali izjemno zrelost in odgovornost. Ob
tem pa tudi negotovost. Mladi namreč dvomijo o svoji zrelosti, informacijah, ki jih pridobivajo, manipulaciji, itd.
In zaradi te samodiscipline in odgovornosti do družbenih odločitev in družbe kot celote, so pripravljeni na volilno
pravico – kot najvišjo raven demokratičnega odločanja – počakati do 18 leta.
Demokratična udeležba in aktivno državljanstvo morata biti razumljena kot vseživljenjski in celovit proces učenja v vseh sferah posameznika. Pri tem vidimo bistven pomen državljanske vzgoje, da bi mlade naučili spretnosti, s pomočjo katerih so sposobni izbirati, odločati in sprejemati odgovornost za lastna življenja znotraj demokratične družbe. Tu je bistvenega pomena tudi povezovanje in spodbujanje aktivnega državljanstva v
formalnem in neformalnem izobraževalnem sistemu, kjer lahko svoje prispevamo tudi mladinske organizacije.
Mladi imajo mnenje, razmišljajo kritično. Želijo si sprejemati odgovorne odločitve. Če bi bili le vsi volivci tako
zreli, zavedni, odgovorni, kritični in informirani ...
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