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Strnjeni zapisnik DELOVNE SKUPINE za izobraževanje, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT 

Predsedujoča Silja Markkula, Evropski mladinski forum 

petek, 17. decembra 2021 

 

1. Uvodni govor predsedujoče 

Seja je v celoti potekala na daljavo. Predsedujoča je sporočila, da delovna skupina še ne more 
razpravljati o priporočilih foruma 1 (Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna 
mesta/izobraževanje, kultura, mladi, šport/digitalna preobrazba), ker je bila njegova tretja seja 
preložena. Ker ni bilo na voljo dovolj tolmaških storitev, tokratnih tem ni bilo mogoče razdeliti na 
štiri ločene sklope, kakor je predsedujoča pred tem upala. Sporočila je, da bo za dobro strukturirano 
razpravo na kratko predstavila vse štiri teme ter pregledno povzela pretekle razprave in informacije 
iz tretjega vmesnega poročila o prispevkih na platformi. Člani delovne skupine pa naj bi povedali, 
katera vprašanja v vsaki temi se jim zdijo najpomembnejša in kako bi jih bilo treba obravnavati. 
Opozorijo naj tudi, če bi menili, da je bilo kakšno vprašanje ali problematika spregledana. Eden od 
članov delovne skupine je menil, da bi lahko pri temi izobraževanja kot podtemo dodali raziskave in 
znanost. 
  
2. Poročilo državljanov, ki so sodelovali v evropskem državljanskem forumu 1, o poteku razprave  

Predstavnik evropskega državljanskega foruma, ki se je udeležil sestanka delovne skupine, je 
posredoval glavne točke, o katerih so razpravljali na forumu: 

 za promoviranje resnične evropske identitete je pomembno omogočati kulturne izmenjave, 
zlasti tako, da se poveča obseg programa Erasmus, 

 pomembno je zagotoviti dostop do izobraževanja in ga tudi ustrezno financirati; učiti je treba 
o digitalnih in okoljskih vprašanjih; spodbujati bi bilo treba skupne evropske standarde in 
izboljšati dostop do štipendij, 

 glede športne vzgoje so udeleženci poudarili, da ni dovolj dostopa do telesnih dejavnosti. 
 
3. Razprava o tretjem vmesnem poročilu z večjezične digitalne platforme in o prejšnjih temah 

delovne skupine 

V razpravi so udeleženci obravnavali spodaj opisana vprašanja. 

 Kultura  
– Opozorili so na pomen kulturne identitete. Varovati je treba evropsko kulturno dediščino, 

vzgajati in ozaveščati o skupni zgodovini ter pri tem uporabiti v prihodnost usmerjene 
pristope (promoviranje evropskih vrednot). Predlagano je bilo, da bi v pouk evropske 
zgodovine vključili tudi varstvo evropske kulturne dediščine in ga obenem usmerili v 
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prihodnost in povezali s pobudo za novi evropski Bauhaus. Večkrat je bilo omenjeno 
sprejetje skupnih zgodovinskih učbenikov.  

– Bilo je precej pozivov k spodbujanju kulturnih izmenjav, tudi v šolah. Udeleženci so 
razpravljali o varstvu umetnikov in uvedbi evropskega statusa umetnika ter o postavitvi 
vseevropske platforme, na kateri bi lahko umetniki predstavili svoje delo. 

– Nekateri govorniki so poudarili, da je pomembno varovati kulturne manjšine, zlasti pa 
jezike. 

– Podčrtali so, da je treba spodbujati ustvarjanje evropskih vsebin. Omenjene so bile tudi 
nove oblike izražanja v digitalnem okolju, na primer področje iger. 

– Eden od udeležencev je predlagal, da bi imenovali komisarja za kulturo.  
 
Med razpravo je bil poudarjen gospodarski pomen kulturne panoge ter že obstoječe pobude 
na evropski ravni. Dva člana sta menila, da mora kultura ostati v pristojnosti držav članic. 
Veliko razpravljavcev je zagovarjalo, da bi bilo treba kulturno politiko povezati z drugimi 
temami ali politikami: z državljanstvom, izobraževanjem, mladino in drugimi. 

 

 Mladi  
– Osrednji pomislek v delovni skupini je bil, da je treba mladim zajamčiti dostop do 

kakovostne zaposlitve na podlagi kakovostnih standardov. Izpostavljen je bil problem 
poštenega plačila. Neplačana praksa se na splošno dojema kot problematična, zato je bil 
eden od predlogov, da bi jo s pravnim instrumentom na ravni EU prepovedali. Nekateri 
govorniki so predlagali, da bi podjetjem dali finančne spodbude za ponujanje kakovostne 
prakse.  

– Glede na že obstoječe instrumente EU za boj proti brezposelnosti mladih je bilo 
poudarjeno, da je treba jamstvo za mlade dejansko izvajati. 

– Med razpravo je bilo predlagano, da bi mladim dovolili zaposlitev že s 16. letom ali pa bi jih 
spodbujali k študiju do doktorske stopnje.  

– Mnogo mladih povsod v Evropi pesti stanovanjski problem, saj je ustrezno stanovanje eden 
od pogojev za neodvisno življenje.  

– Predlagano je bilo, da bi kot podaljšek evropskega sklada za odkrivanje zasnovali tudi 
evropsko civilno službo. 

– Omenjeno je bilo zastopanje mladih na pozicijah odločanja.  
– Druge teme, na katere so udeleženci opozorili kot posebej pomembne za mlade, so bile 

dostop do storitev mentalnega zdravja, učenje jezikov, promoviranje zdravega načina 
življenja, spodbujanje pridobivanja mehkih veščin, boljši dostop do vseevropskih informacij 
o ponudbi na univerzah in v podjetjih (evropska platforma) in lažje zeleno potovanje po 
Evropi (z vlakom). 

 

 Šport 
Poglavitna vidika, ki ju je pretresla delovna skupina, sta bila, da je pomembno spodbujati 

evropsko identiteto oziroma pripadnost Uniji in da je šport ena od osrednjih prvin splošne 

zdravstvene politike (predvsem za okrevanje po pandemiji). Izražene so bile zamisli o unijskih 

ekipah na mednarodnih tekmovanjih, prirejanju unijskih športnih dogodkov, promoviranju 

unijske vizualne podobne v športu in boljšem obveščanju o tradicionalnem lokalnem in 

regionalnem športu. Eno od vprašanj je bilo tudi, da je pri športnih dejavnostih pomembna 

vključevalnost, zlasti vključevanje skupnosti LGBT in pa raznolikost v športu. Nekateri so kot 

dobrodošlo pobudo navedli evropski teden športa, čeprav ni dovolj oglaševan. 

 

 Izobraževanje 
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Člani delovne skupine so precej razvijali zamisli, ki so se pojavljale tudi pri prejšnjih temah, na 
primer o čezmejni mobilnosti, za kar bi bilo treba okrepiti program Erasmus in ga odpreti za 
učitelje in otroke, ter o podpiranju jezikovnih, digitalnih in mehkih veščin pa o podnebni vzgoji. 

– Med razpravo je bil pogosto predlagan evropski sistem za visokokakovostno vseživljenjsko 
učenje, ki bi ga ponudili vsem delavcem, tudi starejšim ali delavcem na podeželju, ter v 
vseh sektorjih. Cilj je zagotoviti, da se bo v Evropi zares udejanjala pravica do 
vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja za vse. 

– Bilo je več pozivov, da je treba izboljšati čezmejno priznavanje vajenske in poklicne 
usposobljenosti na evropski ravni.  

– Nekateri so poudarili, da bi morala biti šola varen prostor za učenje o pomenu državljanstva 
in o skupnih vrednotah (vključenosti, boju proti rasizmu, demokraciji in drugih). 

– Na različne načine naj bi razvijali partnerski odnos s strokami: za usposabljanje v poslovnih 
modelih, seznanjanje državljanov z novo tehnologijo ali za spodbujanje prehajanja med 
delom in študijem ali usposabljanjem.  

 
Med razpravo je nekaj udeležencev opozorilo, da glede na razlike med izobraževalnimi sistemi v 
Evropi in glede na to, da je pristojnost za šolstvo in izobraževanje v resnici na nacionalnih 
oziroma regionalnih organih, se lahko pri ukrepanju na evropski ravni omejimo zgolj na 
izmenjavo dobre prakse.  
 

 

4. Sklepna beseda predsedujoče in načrt za naslednjo sejo  
 
Predsedujoča je sejo sklenila s povzetkom osrednjih točk razprave in pohvalila dobro interakcijo med 

sodelujočimi. Predlagala je, da bi za naslednjo sejo uporabili druge oblike in da bi jo prenašali po 

spletu. Sporočila je tudi, da bo pred tem poslan povzetek, tako da bo pogovor oprt na pretekle 

razprave. 


