SKUPNA PRIPOROČILA OSMEGA CIKLA MLADINSKEGA DIALOGA EU
„Evropa za mlade – mladi za Evropo“
Poudarek zamisli in mnenj, ki so jih mladi septembra 2021 predstavili na
konferenci EU o mladih, je bil na mladinskem cilju št. 9 „Prostor in
participacija za vse“, namen pa oblikovanje priporočil glede
uresničevanja mladinskega cilja št. 9. Ta priporočila mladih se nanašajo
na vseh sedem podciljev cilja mladih št. 9. Priporočila so bila oblikovana
v procesu, ki se je začel med nemškim predsedovanjem, nadaljeval med
portugalskim in končal med slovenskim predsedovanjem.
Priporočila so razdeljena na sedem poglavij glede na sedem podicljev 9.
evropskega cilja mladih "Prostor in participacija za vse".
Podcilj št. 1: “Zagotoviti, da imajo mladi vpliv na odločanje“

A. Države članice in Evropsko komisijo pozivamo, naj mladim vsakič, ko
jih vključijo v svoje postopke odločanja, dajejo konkretne povratne
informacije in poskrbijo za postopek ocenjevanja z mladimi, da bi bila
participacija resnična.
B. Državam članicam priporočamo, da sprejmejo oziroma nadgradijo
zakonodajo za zagotavljanje trajnih sistemov soupravljanja mladih v
postopkih odločanja ter pri oblikovanju politik na nacionalni in lokalni
ravni, s čimer naj med drugim zaščitijo in razširijo državljanski prostor
za mlade.

Podcilj št. 2: “Zagotoviti enake možnosti za participacijo“

A. Državam članicam in Evropski komisiji priporočamo, naj poskrbijo za
bolj raznolike strukture participacije in naj vprašanje nezadostne
vključenosti rešujejo z zagotavljanjem lahko dostopnih informacij za
manjšinske skupine.

B. Vse države članice spodbujamo, naj podpirajo lokalne deležnike z
zagotavljanjem izvenšolskih dejavnosti za mlade z manj priložnostmi.

Podcilj št. 3: “Udeležba na volitvah in zastopanost v izvoljenih
organih“

A. Države članice spodbujamo, naj v sodelovanju z lokalnimi
mladinskimi centri in nacionalnimi mladinskimi sveti starostnim
skupinam, ki še ne morejo voliti, omogočijo udeležbo na
vseevropskih simboličnih volitvah v Evropski parlament, da bi mlade,
ki še niso dosegli zakonsko določene starostne meje za volilno
pravico, spodbudili k dejavnemu sodelovanju v političnih procesih
odločanja in tako okrepili kulturo upoštevanja mnenja mladih v
politiki.
B. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, naj oblikujejo
strategije za podporo mladim, ki želijo kandidirati na lokalni in
nacionalni ravni ter na ravni EU, pri čemer naj razvijejo skupno in
mladim prijazno platformo na evropski ravni za mlade, ki nameravajo
kandidirati na volitvah, in zagotovijo gradivo za nadaljnji razvoj
podobnih struktur za nacionalne volitve.
C. Državam članicam priporočamo, naj za vse mlade in v vseh državah
članicah poskrbijo za kakovostno državljansko vzgojo v šolah in
sprejmejo skupni okvir EU, da bi mlade prepričali v njihovo
sposobnost za resnično in reprezentativno politično participacijo.
D. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, naj povečajo
verodostojnost političnih institucij in jih spodbujajo, da svoje ukrepe
utemeljujejo na znanstvenih dejstvih in jih oblikujejo v korist celotne
družbe, da mladi ne bi izgubili zaupanja v proces odločanja in
politiko.

Podcilj št. 4: “Zagotavljanje fizičnega prostora za mlade“

A. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, naj povečajo
zavedanje o potrebi po fizičnih prostorih za mlade in spodbujajo
možnosti financiranja, usmerjene v njihovo ustvarjanje in
vzdrževanje.
B. Države članice pozivamo k spremembi izobraževalne politike na
nacionalni ravni in vzpostavitvi vseevropskih sistemov spremljanja za
spodbujanje mladim prijaznih varnih prostorov in pobud.
C. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, naj začnejo
spremljati zaščito fizičnega državljanskega prostora za mlade, da bi
lahko mladi uresničevali svoje pravice do fizičnih prostorov, ki jih ne
bodo ogrožali komercializacija in dvig najemnin.
D. Evropski komisiji in državam članicam priporočamo, naj z
zagotavljanjem mladim prilagojenih in dostopnih informacij o
fizičnih prostorih za mlade poskrbijo, da bodo ti prostori odprti za vse
in dostopni vsem.

Podcilj št. 5: “Zagotavljanje digitaliziranega prostora za mlade“

A. Države članice spodbujamo, naj po vsej Evropi opredelijo minimalne
digitalne standarde glede infrastrukture, ki vključuje brezplačen
brezžični dostop/internet in osnovna digitalna orodja, ki jih
uporabljajo mladi.
B. Evropsko komisijo spodbujamo, naj mladinskemu sektorju nameni
posebna sredstva, da bi mladim omogočili digitalno usposabljanje in
da bi se lahko izobraževali na tem področju, zlasti mladih z manj
priložnostmi.

C. Evropski komisiji priporočamo, naj oblikuje okvir na evropski ravni, ki
bo spremljal primernost virtualnih prostorov za mlade, da bi se za
obstoječe prostore in orodja oblikovale jasne in posodobljene
smernice o rabi razumljivega jezika in zbrale informacije na enem
mestu ter da bi odpravili ovire za aktivno udejstvovanje mladih v
družbenem in političnem procesu.
D. Priporočamo, da države članice učitelje v formalnih in neformalnih
sektorjih usposobijo, da bodo s spodbujanjem zmožnosti mladih za
oblikovanje objektivnih sodb zagotovili, da bodo mladi imeli
potrebne kompetence in orodja za zaščito pred napačnimi
informacijami in sovražnim govorom v virtualnih prostorih.

Podcilj št. 6: “Zagotavljanje trajnostnega financiranja za participacijo
mladih“

A. Državam članicam priporočamo, naj poskrbijo za večjo prepoznavnost
mladinskega dela z izboljšanjem njegove dostopnosti (zlasti s
spodbudami za mobilno delo z mladimi na podeželskih in oddaljenih
območjih ter s težje dosegljivimi mladimi) in njegovim priznanjem (z
uradnim priznanjem poklica ter ob aktivnem partnerstvu s sektorjem
formalnega izobraževanja in lokalnimi akterji).
B. Državam članicam priporočamo, naj utrdijo položaj in vlogo
mladinskega dela pri družbenih vprašanjih (partnerstva v lokalnih
pobudah, dogodkih, tekmovanjih in projektih) ter zagotovijo njegovo
družbeno priznanje (valorizacija mladinskega dela).
C. Državam članicam in Evropski komisiji priporočamo, naj podprejo
oblikovanje splošnega načrta okrevanja za mlade v EU in se k temu
zavežejo, pri čemer naj se na evropski, nacionalni in lokalni ravni
sprejmejo posebni ukrepi, ki bodo usmerjeni v mladinsko delo in
participacijo mladih, da bi bilo mogoče premagati težave, ki jih je
pandemija še povečala.

Podcilj št. 7: “Zagotavljanje relevantnih informacij, prilagojenih
mladim“

A. Državam članicam priporočamo, naj v nacionalne učne načrte za
osnovno in srednje izobraževanje, ki se bodo oblikovali in skrbno
spremljali v sodelovanju z ustreznimi mladinskimi organizacijami na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter medijskimi delavci, uvedejo
redni pouk za medijsko in informacijsko pismenost, hkrati pa
zagotovijo redno usposabljanje učiteljev po vsej državi, ki se bo
sofinanciralo iz proračuna EU.
B. Države članice in Evropsko komisijo pozivamo, naj v svoje strategije za
mlade v skladu z Evropsko listino o informiranju vključijo
zagotavljanje kakovostnih informacij in svetovanja za mlade ter
zagotovijo sredstva za nacionalni usklajevalni organ za obveščanje
mladih, da bi mladi imeli dostop do ustreznih informacij na evropski,
nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
C. Evropski komisiji priporočamo, naj oblikuje komunikacijsko strategijo
EU za mlade, ki bo državam članicam zagotavljala smernice glede
soustvarjanja komunikacije z mladimi v zvezi s politikami in
publikacijami, ki se nanašajo na mlade, poleg tega pa zagotovila, da
bo ta komunikacija objavljena na Evropskem mladinskem portalu,
kjer bosta lahko potekala razprava in dialog z mladimi.

