ZA IN PROTI,
ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA

Poslanica, sprejeta na Debatni akademiji 'Poslušajte nas!', ki je potekala v Kranjski
gori od 2.–9.7.2011 in na sklepnem mladinskem forumu v veliki dvorani Državnega
zbora predstavlja dokument, ki so ga mladi iz Litve in Slovenije v starosti od 14 do 19
leta oblikovali kot njihovo sporočilo odločevalcem/kam. V sklopu simulacije so mladi
sprejemali dve resoluciji. Prva kliče k spremembi volilnega sistema, ki bi podelil
volilno pravico mladim s 16 leti. Resolucija je bila sprejeta z dodatkom dveh
amandmajev. Druga resolucija kliče k uvedbi obveznega srednješolskega
izobraževanja na področju Evropske unije. Tudi ta resolucija je bila sprejeta z
dodatkom dveh amandmajev.

Izvedba projekta 'Poslušajte nas!' je sofinancirana s strani Movita in Mladi v akciji, Program Mladi za
demokracijo. Partnerji v projektu: Za in proti, Zavod za kulturo dialoga, Leo Club Murska Sobota,
srednja šola v ruskem jeziku Vilniaus "Santaros" vidurine mokykla in litvanska debatna organizacija
Public Institution Educational Debate Centre. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost Za in
proti, Zavoda za kulturo dialoga in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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POSLANICA
'POSLUŠAJTE NAS!'

participacija mladih
- volilna pravica bi se morala znižati na 16 let
- v učne načrte bi morali uvesti več poučevanja o ekonomskih in političnih
področjih
- politični predstavniki bi morali narediti več za povezovanje z državljani,
predvsem mladimi
- spodbujati je potrebno nekonvencionalno participacijo mladih in njihovo
udejstvovanje v nevladnem sektorju
- spodbujati je potrebno e-participacijo

izobraževanje
- srednješolska izobrazba bi morala biti obvezna
- na razpolago bi moralo biti več možnosti za mednarodno mobilnost na
področju izobraževanja
- v sistem formalnega izobraževanja bi moral biti večji poudarek na analizi
aktualnih dogodkov
- politične institucije in nevladne org. bi morale več narediti za povezavo z
mladimi ter bi morali bolj izrazito zastopati interese mladih.

socialno in ekonomsko področje
- država bi morala v času ekonomske nestabilnosti preprečiti marginalizacijo
mladih
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