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Povzetek 

Januarja 2022 je v Nemčiji potekal nacionalni državljanski forum v okviru 
Konference o prihodnosti Evrope (CoFE). Organiziralo ga je Zvezno 
ministrstvo za zunanje zadeve v tesnem sodelovanju z ifok. V razpravah v 
okviru petih tematskih forumov, ki so prek telekonference potekali 5. in 8. 
januarja, je približno 100 naključno izbranih državljanov in državljank 
predstavilo svojo vizijo prihodnosti Evrope in izpostavilo vprašanja, ki so 
zanje najpomembnejša. Zaključna konferenca nemškega nacionalnega 
državljanskega foruma o prihodnosti Evrope je bila 15. in 16. januarja 
2022. Na tej konferenci so udeleženci in udeleženke dali dva konkretna 
predloga za ukrepanje na vsakem od naslednjih tematskih področij: „Vloga 
EU v svetu“, „Močnejše gospodarstvo“, „Podnebje in okolje“, „Socialna 
pravičnost“ ter „Pravna država in vrednote“. Predlogi za ukrepanje, ki so 
jih izglasovali udeleženci in udeleženke, so bili predstavljeni na zaključni 
plenarni seji. Vseh deset predlogov je bilo deležnih vsaj 70-odstotne 
podpore, ki je potrebna za sprejetje. Predlogi so bili nato virtualno 
„posredovani“ zvezni ministrici za zunanje zadeve Annaleni Baerbock. Ta 
je podala pripombe nanje, to pa so storili tudi predstavniki in predstavnice 
zvezne vlade, Bundestaga in zveznih dežel, prisotni na plenarni skupščini 
Konference o prihodnosti Evrope, predstavnica nemških državljanskih 
dialogov in drugi visoki predstavniki zvezne vlade. 
 
Te predloge za ukrepanje bo predstavila predstavnica nemških 
državljanskih dialogov Stephanie Hartung na plenarni skupščini 
Konference o prihodnosti Evrope v Strasbourgu januarja in marca 2022, 
ogledati pa si jih bo mogoče tudi na digitalni platformi Konference o 
prihodnosti Evrope. Torej bodo prispevek k vseevropskemu procesu, 
rezultati katerega bodo predstavljeni 9. maja 2022. Institucije EU bodo 
nato ocenile, katera priporočila državljanov je mogoče izvesti in kako. 
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Uvod 

Državljani in državljanke iz vseh držav članic Evropske unije v procesu 
obsežnega javnega dialoga v okviru Konference o prihodnosti Evrope 
(CoFE) s predstavniki in predstavnicami institucij EU, držav članic in 
civilne družbe razpravljajo o razvoju Evropske unije . Udeleženci in 
udeleženke Konference od maja 2021 razpravljajo o izzivih, prednostnih 
nalogah in zamislih za prihodnost EU prek digitalne platforme ter v okviru 
decentraliziranih dogodkov, nacionalnih in nadnacionalnih državljanskih 
forumov ter plenarnih zasedanj. Cilj konference je pripraviti sklepe s 
konkretnimi priporočili za oblikovanje prihodnosti Evropske unije. Ta 
priporočila bodo predstavljena nosilcem odločanja v institucijah EU in 
obravnavana z vidika njihove možne uresničitve. 
 
V Skupni izjavi za Konferenco o prihodnosti Evrope je določeno, da lahko 
vsaka država članica dodatno prispeva h Konferenci, na primer z 
„nacionalnimi državljanskimi forumi“ ali „tematskimi dogodki“. ifok je po 
naročilu Zveznega ministrstva za zunanje zadeve in v tesnem sodelovanju 
z njim v imenu zvezne vlade organiziral nacionalni državljanski forum o 
prihodnosti Evrope. Januarja 2022 je približno 100 naključno izbranih 
državljanov in državljank izmenjalo mnenja o lastni viziji prihodnjega 
razvoja EU, razpravljalo o predlogih v zvezi s posameznimi temami in jih 
prednostno razvrstilo, opredelilo z njimi povezane izzive, predlagalo 
ustrezne rešitve in končno oblikovalo še konkretne predloge za ukrepanje, 
z ustrezno utemeljitvijo. Ti so bili predstavljeni zvezni zunanji ministrici 
Annaleni Baerbock na zaključni konferenci1 16. januarja. Ta je na predloge 
za ukrepanje podala pripombe, to pa so storili tudi predstavniki in 
predstavnice zvezne vlade, Bundestaga in zveznih dežel, prisotni na 
plenarni skupščini Konference o prihodnosti Evrope, predstavnica nemških 
državljanskih dialogov in drugi visoki predstavniki zvezne vlade. 

  

 
1 Posnetek neposrednega prenosa zaključne konference 16. januarja 2022 je na voljo na tej 
povezavi: https://bit.ly/3ABc9SQ. 

https://futureu.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/sl_-_skupna_izjava_za_konferenco_o_prihodnosti_evrope.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Na evropski ravni so v okviru Konference o prihodnosti Evrope 
obravnavane najrazličnejše teme. Devet tem Konference o prihodnosti 
Evropeje bilo najprej razvrščenih v sklope, nato pa so bile porazdeljene 
naslednjim štirim forumom v okviru evropskih državljanskih forumov: 

• Forum 1 – Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna 
mesta / izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna 
preobrazba 

• Forum 2 – Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna 
država, varnost 

• Forum 3 – Podnebne spremembe, okolje / zdravje 

• Forum 4 – EU v svetu / migracije 
 
V nacionalnih državljanskih forumih je bila uporabljena ista struktura, s 
posebnim poudarkom na naslednjih temah: 

• „Vloga EU v svetu“ 

• „Močnejše gospodarstvo“ 

• „Podnebje in okolje“ 

• „Pravna država in vrednote“ 

• Državljani in državljanke so kot peto temo izmed drugih tem 
evropskih državljanskih forumov izbrali „socialno pravičnost“, in 
sicer vnaprej in prosto, s spletnim glasovanjem. 

 
Pri izbiri vnaprej določenih tem je bilo upoštevano tudi, katera vprašanja 
so bila v Nemčiji deležna največje pozornosti na digitalni platformi 
Konference o prihodnosti Evrope in v zvezi s katerimi vprašanji je Nemčija 
predložila največ predlogov in komentarjev. Glede na širino tem je bil cilj 
omogočiti bolj usmerjene razprave. Hkrati je bilo predvideno, da bodo 
udeleženci in udeleženke pri izbiri pete teme lahko pokazali, čemu dajejo 
prednost in kakšni so njihovi interesi. S takšnim pristopom naj bi zagotovili, 
da bi bili predlogi nacionalnih državljanskih forumov za ukrepanje sprejeti 
tudi v širših okvirih celotnega procesa. 
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Razprave so bile organizirane tako, da so vsi državljani in državljanke 
lahko izrazili menja o vseh temah in v zaključnem postopku glasovanja 
sodelovali dobro poučeni. V ta namen so bile podskupine udeležencev in 
udeleženk v nekaterih fazah procesa premešane, tako da so bili povezani 
v nove sestave. Obdobja za razmislek in povratne informacije v okviru 
petih tematskih forumov in plenarne seje so bila priložnost za nadaljnji 
pogovor z vsemi udeleženci in udeleženkami, zahvaljujoč prispevkom 
strokovnjakov in strokovnjakinj na vse zadevne teme pa je bilo mogoče 
poenotiti razumevanje njihove širine, raznolikosti in vsebine ter stanja 
razprav o njih na evropski ravni. Tako so zadevni državljani in državljanke 
približno reprezentativno za nemško družbo lahko glasovali o desetih 
predlogih za ukrepanje (glej razdelek o izboru udeležencev in udeleženk). 
 
Sledi pregled razprav v podskupinah in desetih predlogov za ukrepanje, ki 
so jih pripravili državljani in državljanke. Navedeni so tudi rezultati 
glasovanja. 
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Pregled razprav in predlogov za ukrepanje 

Tematski forum 1 – „Vloga EU v svetu“ 

Udeleženci in udeleženke prvega od petih tematskih forumov 
so se ukvarjali z vprašanjem, kakšno vlogo bi morala imeti 
Evropska unija v svetu v prihodnosti. V svojih prispevkih so 
opisali vizijo demokratične in suverene Evrope, ki vzdržuje 
raznolike in dobre zunanje politične odnose ter povezuje 

gospodarsko moč z učinkovitimi podnebnimi ukrepi. 
 
Državljani in državljanke so se strinjali, da stališča EU na mednarodni 
ravni trenutno ovirajo notranji spori in da posamezne države ukrepajo 
enostransko. V zvezi s tem so razpravljali tudi o odpravi načela soglasja v 
prid večinskemu glasovanju, ko Svet Evropske unije glasuje o skupni 
zunanji in varnostni politiki. Bilo je več apelov, naj EU nastopa „enoglasno“ 
in intenzivneje sodeluje na ključnih področjih politike, zlasti na področju 
zunanje, varnostne, energetske, podnebne in migracijske politike. 
 
Podoba razprav o tem, kakšno konkretno obliko naj bi imeli diplomatski 
odnosi EU, pa je bila manj enovita. Državljani in državljanke so se strinjali, 
da bi si morala Evropa prizadevati za prijateljske diplomatske odnose, 
hkrati pa tudi za večjo suverenost v razmerju do drugih držav. Medtem ko 
so nekateri udeleženci in udeleženke pozivali predvsem k večji 
neodvisnosti od Kitajske in Rusije, pri čemer so se sklicevali na kršitve 
človekovih pravic in izostanek pravne države, ter h krepitvi čezatlantskih 
odnosov, pa so se drugi zavzemali za večjo neodvisnost od ZDA in za 
trdne gospodarske odnose s Kitajsko. 
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Čeprav je na začetku pri znatnem deležu razprav v poskupinah šlo za 
vprašanja zunanje politike v ožjem pomenu, pa je bila na koncu v obeh 
predlogih za ukrepanje v središče uvrščena evropska gospodarska in 
trgovinska politika – ob predpostavki, da mednarodni vpliv EU izhaja zlasti 
iz njene gospodarske moči – z močnim poudarkom na podnebni politiki. 
Skupine so orisale, kako bi bilo mogoče evropske zunanjetrgovinske 
interese napraviti podnebju prijaznejše in spodbujati proizvodnjo dobrin v 
EU, pa tudi kaj bi to pomenilo za podnebje. 

Prvi predlog 
Povezovanje zunanjetrgovinskih interesov z ukrepi podnebne politike 

 

„Priporočamo, da EU (zlasti Evropska komisija) pripravi 
naložbeni sveženj za podnebju prijazne tehnologije in 
inovacije, s programom financiranja. Ta sveženj bo 
financiran z uvoznimi tarifami, povezanimi s podnebjem, 
ki se bodo namenjale in dodeljevale kot denarno 

nadomestilo za podnebno škodo. V tem okviru bo za nekatere 
proizvode uveden točkovni sistem za ocenjevanje trajnostnosti. 
Jasno stališče EU ter močna in inovativna Evropa bo pripomogla k 
doseganju globalnih podnebnih ciljev. To bo pomagalo utrditi vlogo 
EU kot odgovorne in globalne pionirke ter vzora, ki zagotavlja 
blaginjo in lahko prinese trajnostne globalne spremembe. Ti cilji so 
za nas pomembni, saj EU trajno prispeva k boju proti podnebnim 
spremembam, kar lahko dolgoročno pomembno prispeva k 
utrjevanju svetovnega miru.“ 
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Drugi predlog 
Ustvarjanje spodbud za proizvodnjo v EU in ne drugod, zlasti kar 

zadeva proizvodnjo osnovnih potrebščin 

 

“Da bi olajšali proizvodnjo osnovnih potrebščin, 
priporočamo pospešitev in standardizacijo postopkov 
odobritve, zmanjšanje birokracije in subvencije za 
podjetja, ki se preselijo v EU in/ali v EU razvijajo 
proizvodne obrate. EU bi morala v velikem obsegu 

spodbujati obnovljive vire energije, da bi zmanjšala stroške energije. 
Upamo, da bi s tem lahko skrajšali dobavne verige in jih naredili bolj 
podnebju prijazne, pomagali krepiti EU in ustvarjali delovna mesta, 
pri katerih se upoštevajo človekove pravice. Ti cilji so za nas 
pomembni, saj bi s selitvijo proizvodnje v EU ta postala bolj 
avtonomna na mednarodni ravni in politično manj ranljiva.“ 

 

 

8%

92%

Vloga EU v svetu – drugi predlog
Spodbude za proizvodnjo v EU

Da Ne

22%

78%

Vloga EU v svetu – prvi predlog:
Povezovanje zunanjetrgovinskih 

interesov z ukrepi podnebne politike

Da Ne

Glasovanje na zaključni plenarni seji Glasovanje na zaključni plenarni seji 
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Tematski forum 2 – „Močnejše gospodarstvo“ 

Na drugem tematskem forumu so državljani in državljanke 
razpravljali o tem, kako okrepiti evropsko gospodarstvo. Izrisali 
so podobo socialno pravičnejše EU s harmoniziranimi 
davčnimi, zdravstvenimi in varnostnimi zakonodajami, s še več 
držav, ki so za svojo valuto sprejele evro, z močno digitalno 

infrastrukturo ter proizvodnjo okolju prijaznih izdelkov in tehnoloških 
inovacij. Razpravljali so tudi o posledicah vse večje digitalizacije za trg 
dela. Državljani in državljanke so poudarili tudi potrebo po varstvu 
podatkov in kibernetski varnosti v EU. 
 
Zadevne podskupine so se strinjale, da je v EU treba harmonizirati 
standarde in zakonodaje na področju delovnih, učnih in proizvodnih 
pogojev ter obdavčitve. Mnogi državljani in državljanki so se na primer 
zavzeli za višjo in vseevropsko minimalno plačo ter skupne standarde za 
varstvo podnebja in davčne stopnje za podjetja. 

 

Udeleženci in udeleženke so tudi pozvali, naj bo pri gospodarskih 
naložbah in subvencijah v EU večji poudarek na trajnostnih merilih in 
merilih glede varstva podnebja. To bi moralo privesti do razvoja podnebju 
prijaznejših inovacij in tehnologij, ki bodo tudi z vidika virov bolj 
gospodarne. Državljani in državljanke so poudarili, da si želijo več 
čezmejnih priložnostih za izobraževanje in usposabljanje ter univerzitetnih 
programov, ki bi med drugim dopuščali tudi izmenjavo najboljših praks. Po 
mnenju udeležencev in udeleženk je to zelo pomembno, ker bi pripomoglo 
k zbliževanju ljudi v EU. 
 
Tako kot na tematskem forumu o vlogi EU v svetu je bila tudi tu večkrat 
izražena želja po večji avtonomiji v razmerju do drugih držav, zlasti glede 
uvoza blaga. Udeleženci in udeleženke so menili, da bi bilo v ta namen 
bistveno povečati proizvodne zmogljivosti v Evropi za vse vrste blaga. 
Razpravljali so tudi o vprašanju, kako ustvariti nadaljnje spodbude za 
pospeševanje inovacij v EU. 
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Ključno vprašanje v razpravah v podskupinah je bila tudi digitalizacija. 
Pozvano je bilo k hitri uvedbi optičnih omrežij in zagotovitvi enako dobrega 
dostopa do hitrega interneta v vseh državah članicah. Med potekom 
zaključne konference je digitalizacija postala osrednja tema ene od 
podskupin. Udeleženci so predlagali rangiranje podjetij v EU glede na 
stopnjo digitalizacije. Druga podskupina pa je prav tako v zvezi z 
digitalizacijo, vendar s poudarkom na izmenjavi znanja in izkušenj, 
predlagala, naj se na ravni EU vzpostavi digitalna informacijska platforma 
na področju izobraževanja in usposabljanja. 

 

Prvi predlog 
Digi-Score – točke za močno digitalno gospodarstvo v vsej EU 

 

„Priporočamo, naj EU in v tem primeru GD Connect 
uvedeta javno dostopni sistema točkovanja Digi-Score. To 
bi bil podroben sistem rangiranja, ki bi prikazoval, tudi 
primerjalno, aktualno stopnjo digitalizacije podjetij. 
Z objavo teh informacij naj bi ustvarili spodbude za 

doseganje višje stopnje digitalizacije. Podjetjem z nizko uvrstitvijo na 
Digi-Score bi bila na voljo ciljno usmerjena podpora, da bi jim 
pomagali nadoknaditi zaostanek. 
Ta cilj je za nas pomemben, saj bi pripomogel k povečanju 
produktivnosti, učinkovitosti in prodaje, s čimer bi se Evropa kot 
proizvodna baza okrepila.“ 
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Drugi predlog 
Informacijska platforma za izmenjavo znanja in izkušenj na ravni EU 

 

„Priporočamo, da EU vzpostavi (informacijsko) platformo, 
prek katere bi izmenjevali znanje in izkušnje (na ravni EU). 
Služila bi združevanju informacij o nadnacionalnih tečajih 
izobraževanja in usposabljanja v EU ter predstavitvam 
primerov najboljše prakse, državljanom in državljankam 

pa bi ponujala priložnost, da predstavijo nove zamisli za čezmejno 
izmenjavo. Poleg tega bi ponujala informacije o obstoječih 
strokovnih forumih na ključnih področjih (npr. energetika, okolje, 
digitalizacija). 
Ti cilji so za nas pomembni, saj državljani in državljanki potrebujejo 
dober pregled nad razpoložljivimi čezmejnimi tečaji usposabljanja in 
izobraževanja. Na ravni EU bi jim bilo treba zagotoviti boljši pregled 
nad forumi in platformami, ki obstajajo na posameznih področjih.“ 

 

 

  

18%
82%

Močnejše gospodarstvo – prvi 
predlog:

Digi-Score – točke za močno digitalno 
gospodarstvo v vsej EU

Da Ne

26%
74%

Močnejše gospodarstvo – drugi 
predlog:

Informacijska platforma za izmenjavo 
znanja in izkušenj na ravni EU

Da Ne

Glasovanje na zaključni plenarni seji Glasovanje na zaključni plenarni seji 
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Tematski forum 3: „Podnebje in okolje“ 

 

Da je medsektorska tema podnebne politike zdaj neločljivo 
povezana s široko vrsto področij politike, se je jasno potrdilo 
ne le z navezovanjem drugih okroglih miz na vprašanja, 
povezanih s podnebjem, temveč tudi z raznolikostjo tem, o 

katerih je razpravljal tretji tematski forum, namenjena „podnebju in okolju“. 
Udeleženci in udeleženke so najprej predstavili svojo vizijo Evrope, ki bi se 
v celoti oskrbovala z energijo iz obnovljivih virov, omogočala podnebno 
nevtralno mobilnost, prihranjala pri virih in jih v čim večji meri ponovno 
uporabljala v krožnem gospodarstvu ter ščitila biotsko raznovrstnost in 
ekosisteme. Čeprav sta obe podskupini te cilje opredelili skoraj identično, 
pa so poti do njih, ki so jih podrobneje opisali udeleženi državljani in 
državljanke, različne. 
 
V zvezi z oskrbo z energijo so vsi udeleženci in udeleženke pozvali k 
hitremu razmahu obnovljivih virov energije in postopnemu opuščanju 
fosilnih goriv. Vendar pa o tem, kdaj bi bilo mogoče to realno doseči, ali bi 
morala jedrska energija še naprej igrati vlogo pri oskrbi z energijo in 
katerim tehnologijam bi bilo treba dati prednost za hiter energetski prehod, 
ni bilo soglasja. Soglasja ni bilo tudi glede ambicioznosti ciljev v zvezi z 
zmanjšanjem emisij CO2 in glede vloge trgovanja z emisijami CO2 pri 
prizadevanjih za njihovo uresničitev. Nekateri udeleženci in udeleženke so 
izrazili tudi pomisleke glede socialnega učinka podnebnih ukrepov in 
energetskega prehoda. 
 
Kar zadeva prometni sektor, so se državljani zavzeli za boljši lokalni javni 
prevoz in javni prevoz na dolge razdalje ter prehod na e-mobilnost na 
področju zasebnega prevoza. Udeleženci in udeleženke so menili, da je 
razvoj sodobnih tehnologij za shranjevanje energije bistvenega pomena za 
energetski in prometni prehod. 
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V obeh podskupinah je bila večkrat izražena želja po krožnem 
gospodarstvu, v katerem se viri ohranjajo. Pozvano je bilo tudi k odpravi 
industrijskega kmetovanja in k nadaljnjemu razvoju ekološkega 
kmetovanja. 
 
Nazadnje sta obe podskupini razpravljali tudi o tem, kako izboljšati 
ozaveščenost posameznikov o nujnosti podnebnih ukrepov in trajnostnega 
obnašanja potrošnikov. V enem od predlogov, ki so jih državljani in 
državljanke pripravili v okviru zaključne konference, je kot možno rešitev 
navedena javna kampanja. Drugi predlog obravnava problem 
načrtovanega zastaranja proizvodov. 

 

Prvi predlog 
Uredba o zajamčeni življenjski dobi izdelkov 

 

„Priporočamo, da EU sprejme zakonodajo, s katero bo za 
posamezne izdelke zagotovljena daljša in zajamčena 
življenjska doba, in sicer za izdelke, ki se proizvajajo in 
prodajajo v EU, ter ki bo pregledna za potrošnike. 
Viri so omejeni; s takim ukrepom bi jih lahko ohranjali in 

se izogibali odpadkom, kar bi koristilo okolju, podnebju in 
potrošnikom. 
Na ta način želimo proizvajalce spodbuditi, da bi na trg dajali izdelke, 
ki bodo bolj trajnostni in popravljivi.“ 

 

Drugi predlog 
Dolgoročna kampanja EU za trajnostno potrošnjo in trajnostni 

življenjski slog 

 

„Priporočamo, naj vodi kampanjo nek evropski organ, z 
izpostavam po državah EU, ki se mu zagotovijo lastna 
sredstva. 
Naš cilj je zagotoviti, da bi vsi ljudje v EU imeli skupno 

identiteto, da bi se bolj zavedali trajnostne potrošnje in trajnostnega 
življenjskega sloga ter se odločali za temu ustrezen način življenja. Ti 
cilji so za nas pomembni, ker želimo doseči, da bi se ljudje za 
trajnosten način življenja odločali iz nekega notranjega vzgiba.“ 
  



 
 

15 

 

 

Tematski forum 4: „Socialna pravičnost“ 

Na tem tematskem forumu so državljani in državljanke dejali, 
da se po njihovih opažanjih socialno-ekonomska neenakost v 
Evropi povečuje. V razpravah je bilo ugotovljeno, da je treba 
ukrepati ne le na področju plač, socialnih prejemkov ali 
revščine v starosti, temveč tudi v zvezi z zdravstvenim 

sistemom, prešibko ponudbo cenovno dostopnih stanovanj, izobraževalno 
politiko, enakostjo spolov in vprašanjem enakih življenjskih pogojev v 
Evropi. 
 
Obe podskupini sta pravične plače označili za osrednje vprašanje na 
področju socialne pravičnosti. Državljani in državljanke so pozvali k 
boljšemu nagrajevanju fizično zahtevnega dela in kritičnih poklicev ter k 
minimalni plači na ravni EU v skladu s skupnimi standardi, k čemur je 
pozval že tematski forum na temo „Močnejše gospodarstvo“. V ospredju je 
bil tudi boj proti brezposelnosti mladih in revščini v starosti. 
 
Udeleženci in udeleženke so intenzivno razpravljali o izobraževalni politiki, 
pri čemer sta obe podskupini ugotovili, da priložnosti za izobraževanje ne 
bi smele biti odvisne od socialnega in ekonomskega ozadja družine ter da 
bi bilo treba odpraviti ovire za dostop, na primer tiste, povezane s 
financiranjem študija. Tudi programi izmenjav za učence in študente so bili 
označeni kot pomemben del vseevropske izobraževalne politike. 
 
  

15%

85%

Podnebje in okolje – prvi predlog:
Zajamčena življenjska doba izdelkov

Da Ne

28%

72%

Podnebje in okolje – drugi predlog:
Kampanja za trajnostno potrošnjo in 

trajnostne življenjske sloge

Da Ne

Glasovanje na zaključni plenarni seji Glasovanje na zaključni plenarni seji 
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Druga pomembna točka v razpravi je zadevala uvedbo pravičnega 
sistema zdravstvenega varstva. Kar zadeva Nemčijo, so nekateri 
državljani in državljanke pozvali k opustitvi zasebnega zdravstvenega 
zavarovanja, ki po njihovem mnenju ustvarja delitev na prvorazredno in 
drugorazredno zdravljenje. 
 
Udeleženci in udeleženke so se zavzeli tudi za tudi izboljšave na področju 
enakosti spolov. Opozorili so zlasti na drage vrtce, premalo ravnovesja 
med poklicnim in družinskim življenjem ter plačno vrzel med moškimi in 
ženskami. Državljani in državljanke so izrazili poziv, naj bodo socialni 
poklici in delo na področju nege in varstva otrok oziroma oskrbe starejših 
bolj priznani. 
 
Končno so pozvali tudi k izboljšanju inkluzije, boljšemu priznavanju 
prostovoljnega dela ter k sprejetju ukrepov za preprečevanje brezdomstva 
in stanovanjske izključenosti. 

 

Udeleženci in udeleženke so za zaključek razprav predlagali, po eni strani, 
uvedbo osnovne plače za posamezna delovna mesta in, po drugi strani, 
izvajanje lahko dostopnega programa izmenjave za vso šolajočo se mlado 
populacijo v EU. 

 

Prvi predlog 
Nadaljnji razvoj izmenjav za šolajočo se mladino v Evropi 

 

„Priporočamo, da Evropska unija poleg obstoječega 
programa ERASMUS sprejme tudi uredbo o programu 
izmenjave za šolajočo se mladino, staro od 14 do 25 let, ne 
glede na ozadje, spol in stopnjo izobrazbe. Izmenjave 
morajo sistematično vzpostavljati lokalne šole in o njih 

tudi obveščati. Vsi in vse v zadevni populaciji morajo imeti možnost, 
da med šolanjem kadar koli sodelujejo v izmenjavi. Evropska 
komisija bi morala v ta namen predložiti predlog Evropskemu 
parlamentu in Svetu Evropske unije. 
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Zagotoviti želimo, da bi imela šolajoča se mladina ne glede na učni 
uspeh in finančne zmožnosti staršev priložnost izmenjavati zamisli 
po vsej Evropi. Cilj je vzpostaviti kulturo izmenjav v Evropi vse od 
šoloobvezne starosti naprej. Predvsem štejemo za pomembno, da se 
zagotovi, da bodo programi izmenjave zlahka dostopni in prosti 
birokracije. S programom izmenjave želimo razvijati solidarnost 
znotraj Evrope in zmanjšati jezikovne ovire. Tak program bi moral 
podpirati pravično in participativno izobraževanje, da bi izboljšali 
medkulturne in komunikacijske kompetence. 
Ti cilji so za nas pomembni, saj gre pri njih za spodbujanje evropske 
kohezije, poglabljanje spoštovanja in sodelovanja ter pouk evropskih 
vrednot že od zgodnjih otroških let, da bi bila raznolikost Evrope 
lahko pojmovana kot priložnost, ki jo je vredno izkoristiti.“ 

 

Drugi predlog 
Uvedba osnovne plače za posamezna delovna mesta 

 

„Priporočamo, da evropski komisar, pristojen za delovna 
mesta in socialne pravice, Evropskemu parlamentu 
predloži predlog za uvedbo osnovne plače za posamezna 
delovna mesta v vseh državah članicah. Ta osnovna plača 
bi morala biti sestavljena iz zajamčene plače in dodatka za 

posamezno delovno mesto. 
S tem želimo doseči, da bi bile delovna uspešnost in plače znotraj EU 
primerljive, da se okrepi socialna pravičnost. Ta cilj je za nas 
pomemben, da bi se osnovno načelo EU – primerljive življenjske in 
delovne razmere, ne glede na kraj bivanja in poklic – odražalo na trgu 
dela. 

 

18%

82%

Socialna pravičnost – prvi predlog
Program izmenjav za šolajočo se 

mlado populacijo v Evropi

Da Ne

27%

73%

Socialna pravičnost – drugi predlog
Uvedba osnovne plače za posamezna 

delovna mesta

Da Ne

Glasovanje na zaključni plenarni seji Glasovanje na zaključni plenarni seji 
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Tematski forum 5: „Pravna država in vrednote“ 

Razprave v okviru petega tematskega foruma so se nanašale 
na temeljne vrednote Evropske unije ter vprašanja v zvezi z 
demokracijo in pravno državo. Državljani in državljanke so 
predstavili vizijo EU, ki spoštuje in varuje temeljne in 
človekove pravice, se bori proti diskriminaciji, spoštuje 

raznolikost, ustvarja enake možnosti, zlasti za ranljive skupine, kot so 
otroci in osebe z nizkimi dohodki, ter kaznuje kršitve načel pravne države. 
 
Ključna točka razprave v obeh podskupinah so bile razmere na področju 
demokracije ter pravne države na Poljskem in Madžarskem. Državljani in 
državljanke so se strinjali, da morajo vse države članice spoštovati 
demokratična načela ter temeljne državljanske pravice in svoboščine. 
Kršitve načel pravne države bi bilo treba hitro in učinkovito sankcionirati, 
dejavno pa bi bilo treba obravnavati tudi takšne kršitve zunaj meja Evrope. 
V zvezi s tem so bili izraženi pozivi k odpravi pravila o soglasju v Svetu 
Evropske unije in k boljši preglednosti političnih procesov v institucijah EU 
na splošno. 
Kljub temu pa so udeleženci in udeleženke hkrati opozorili tudi na dejstvo, 
da lahko spori med državami članicami EU izhajajo tudi iz različnih tradicij 
in kultur. Zato so pozvali k boljšemu medsebojnemu razumevanju, 
spoštovanju obstoječih raznolikosti in solidarnosti med državami. Zlasti je 
treba zbližati različne skupine in kulture ter sodelovati v izmenjavah za 
spodbujanje vključevanja in mešanja kultur. 
 
Državljani in državljanke so se zavzeli za zmanjšanje diskriminacije in 
zagotovitev enakih možnosti za prikrajšane skupine, kot so tiste iz okolij z 
nizkimi dohodki. Ugotovili so, da je pri tem ključnega pomena dobro 
izobraževanje, zlasti zato, da bi lahko vsi v EU od zgodnjega otroštva 
lahko pridobivali poglobljeno znanje in razvijali močno ozaveščenost o 
demokraciji in pravni državi. 
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Nazadnje sta obe podskupini intenzivno razpravljali o vrednotah in 
prepričanjih, ki so in bi morale biti v središču Evropske unije. Nekateri 
udeleženci in udeleženke so na primer opozorili, da je EU od devetdesetih 
let prejšnjega stoletja sprejela veliko število novih držav članic, vendar se 
ni poglobila v stanje na področju temeljnih vrednot teh državah ali o 
razpravljala o njem in ga ocenila. Zato so pozvali k javni razpravi o 
temeljnih vrednotah v vseh državah članicah EU in po možnosti k široki 
udeležbi državljanov in državljank. 
 
Na zaključni konferenci so udeleženci in udeleženke pripravili predloge 
ukrepov za obveščanje in spodbujanje temeljnih vrednot ter načel 
demokracije in pravne države v EU. Razpravljali so o tem, ali je mogoče 
privzgojiti čustveno navezanost na EU, zlasti med mladimi, na primer v 
obliki vseevropskega glasbenega tekmovanja povezanega z vrednotami 
EU, ali s komuniciranjem na način, prilagojen ciljnemu občinstvu. Eden od 
konkretnih predlogov je bil na primer „paket za vključevanje“ za vse, 
starejše od 18 let v EU (z informacijami o vrednotah EU, pa tudi proizvodi 
za spodbujanje identifikacije z Evropo, npr. puloverji s simboli EU). V 
središču predloga za vzpostavitev evropskega televizijskega kanala je bila 
tudi komunikacija. 

 

Prvi predlog 
Konkretizacija evropskih vrednot in bolj čustvena komunikacija v 

zvezi z njimi 

 

„Priporočamo boljšo konkretizacijo evropskih vrednot in 
bolj čustveno komunikacijo v zvezi z njimi. To bi lahko na 
primer dosegli s svežnjem za „vključevanje“, mediji, 
interaktivnimi elementi in večjo vključenostjo državljanov. 
Naš cilj je, da se bodo vsi, ki živijo v EU, zavedali skupnih 

vrednot in se z njimi identificirali. 
Ta cilj je za nas pomemben, saj je temelj našega soobstoja v naši 
uniji vrednot. Naše vrednote so veliko premalo znane, ker ni osebnih 
stikov – te stike je treba vzpostaviti.“ 
  



 
 

20 

Drugi predlog 
„Življenje v EU“ 

 

„Priporočamo, da EU vzpostavi lasten izobraževalni in 
informativni televizijski program. Cilj tega predloga je 
okrepiti ozaveščenost vseh državljanov in državljank EU o 
naših skupnih vrednotah ter zagotoviti enostaven in 
neoviran dostop za vse. Ti cilji so za nas pomembni, ker 

želimo spoznati javno mnenje v vseh državah EU, zgraditi skupne 
temelje, spodbujati tesnejše odnose ter s tem spodbuditi večjo 
solidarnost in usposobiti ljudi za pravno državo, da bi zaščitili 
demokracijo. 

 

Postopek sodelovanja 

Celoten postopek v nacionalnem državljanskem forumu v okviru 
Konference o prihodnosti Evrope lahko na splošno razdelimo v tri faze: 
 

• priprava postopka in naključni izbor udeležencev in udeleženk 

• organizacija in izvedba posvetovanj 

• prispevek k širšemu procesu Konference o prihodnosti Evrope, zlasti 
na plenarnih skupščinah. 

 
Za shematski prikaz poteka celotnega postopka glej Prilogo. 
  

24%
76%

Pravna država in vrednote – drugi 
predlog:

Življenje v EU – izobraževalni in 
informativni televizijski program EU

Da Ne

30%
70%

Pravna država in vrednote – prvi 
predlog:

Konkretizacija evropskih vrednot in 
bolj čustvena komunikacija v zvezi z 

njimi

Da Ne

Glasovanje na zaključni plenarni seji Glasovanje na zaključni plenarni seji 
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Priprava in naključni izbor udeležencev in udeleženk 

Pri izboru državljanov in državljank, sodelujočih v evropskih državljanskih 
forumih, je bila uporabljena „metoda stratificiranega naključnega izbora“. 
Ta metoda je bila uporabljena tudi v izbirnem postopku za nemški 
državljanski forum o prihodnosti Evrope. 
 
V uradnem priporočilu skupnega sekretariata Konference o prihodnosti 
Evrope je v zvezi z nacionalnimi državljanskimi forumi navedeno: 
„Udeleženci in udeleženke bi morali biti mikrokozmos splošne javnosti. To 
se doseže z naključnim vzorčenjem, ki omogoči reprezentativen izbor, 
tako da so zastopani različni geografske okoliščine, spoli, starostne 
skupine, socialno-ekonomska ozadja in/ali stopnje izobrazbe v zadevni 
državi/regiji.” Ta standard je bil uporabljen in v veliki meri dosežen tudi pri 
organizaciji nacionalnega državljanskega foruma v Nemčiji. Pri naključnem 
izboru je bilo upoštevano načelo, da je teoretično mogoče izbrati katerega 
koli nemškega državljana ali državljanko v starosti 18 let ali več. Cilj je bil 
čim bolj natančno upoštevati raznolikost vsakdanjega življenja ljudi in 
strukturo nemške družbe. Vnaprej določena merila so temeljila na 
podatkih iz nemškega popisa prebivalstva. 
Najprej je bilo poslanih skoraj 12 000 dopisov, ki so bili naključno 
naslovljeni na gospodinjstva po vsej Nemčiji. Med 600 zainteresiranimi, ki 
so se prijavili na spletu, je bilo na podlagi demografskih, geografskih in 
socialno-ekonomskih meril izbranih 107 državljanov in državljank. Na 
koncu je na nacionalnem državljanskem forumu sodelovalo približno 100 
državljanov in državljank, kar bolj ali manj predstavlja „Nemčijo v 
miniaturi“. Nekaj udeležencev in udeleženk, ki so v zadnjem hipu 
odpovedali sodelovanje, je bilo nadomeščenih s posamezniki oziroma 
posameznicami s čakalne liste. 
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Merila vzorčenja za izbor udeležencev in udeleženk v dialogu o prihodnosti Evrope 

 

 

Velikost državljanskega 
foruma:  

Število registriranih 
oseb: 

 Število 
kontaktiranih 
oseb:  

100 državljanov in 
državljank  
+ 10% na čakalni listi (  107 
izbranih oseb)  

596 registriranih oseb 
(velikost skupine vpliva 
na stopnjo 
reprezentativnosti)  

 skoraj 12 000 
pisem 
(stopnja odziva 
približno 5 %)  

 

ifok GmbH je del mednarodnega konzorcija, ki je razvil metodologijo za 
štiri evropske državljanske forume v okviru Konference o prihodnosti 
Evrope in pripravil praktične smernice za nacionalne konference. Trenutno 
je odgovoren tudi za izvajanje forumov. 

Organizacija in izvedba posvetovanj 

Posebnost posvetovalnega postopka je v tem, da se v njem, v nasprotju z 
anketo, ne zbirajo posamezna mnenja državljanov in državljank. 
Udeleženci in udeleženke obravnavajo zadevno temo, upoštevajoč 
dejstva, in intenzivno razpravljajo, da bi oblikovali nova stališča, ki so 
sprejemljiva za večino. V primeru nemškega državljanskega foruma o 
prihodnosti Evrope je to omogočilo uresničitev cilja glede uporabe skupnih 
stališč kot podlage za oblikovanje priporočil za ukrepanje, zahtev in želja, 
naslovljenih nosilcem odločanja na nacionalni in evropski ravni. To je bilo 
zagotovljeno s strukturo in organizacijo foruma: 
 
Nacionalni državljanski forum o prihodnosti Evrope je bil organiziran v 
dveh fazah. Najprej je bila 5. in 8. januarja 2022 organizirana triurna 
digitalna začetna delavnica za vsakega od petih tematskih forumov, na 
kateri so se udeleženci in udeleženke seznanili z informacijami 
strokovnjakov in strokovnjakinj in imeli možnost postavljati vprašanja; 
oblikovane so bile tudi podskupine, ki so razpravljale o vizijah v zvezi s 
posameznimi temami in prednostno razvrstile teme. 
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Na podlagi rezultatov teh delavnic so na dvodnevni zaključni konferenci 
15. in 16. januarja 2022 državljani in državljanke – ki so delali v 
podskupinah, v katerih so ponovno sodelovali strokovnjaki in 
strokovnjakinje – najprej opredelili izzive, nato pa pripravljali, primerjali in 
prednostno razvrstili rešitve, da bi na koncu predstavili konkretne predloge 
za ukrepanje na vsakem tematskem področju. Te predloge so enega za 
drugim predstavili posamezni državljani in državljanke na plenarni seji. 
Nato so vsi udeleženci in udeleženke glasovali. Zvezna ministrica za 
zunanje zadeve Annalena Baerbock je prejela vseh deset predlogov za 
ukrepanje. Nanje je dala pripombe, enako pa so storili tudi predstavniki in 
predstavnice zvezne vlade (Bundestag) in zveznih dežel (Länder), prisotni 
na plenarnem zasedanju Konference o prihodnosti Evrope, predstavnica 
nemških državljanskih dialogov in drugi visoki predstavniki in predstavnice 
zvezne vlade. 
V dialogu so državljani in državljanke v različnih sestavah razpravljali o 
različnih aktualnih vprašanjih. Na plenarni seji, na kateri so sodelovali vsi 
udeleženci in udeleženke, so bili predstavljeni splošni prispevki ter 
izvedena končna posvetovanja in glasovanja. V vsakem od petih 
tematskih forumov je približno 20 državljanov in državljank podrobno 
obravnavalo eno področje politike. Na tej ravni so bili predstavljeni 
prispevki za posamezne teme in izmenjana mnenja o njih. Vsak tematski 
forum je bil nato razdeljen v dve podskupini s približno 10 udeleženci in 
udeleženkami. Večina posvetovanj je potekala v takšnih podskupinah. V 
tem okviru so bili pripravljeni posebni cilji in priporočila za ukrepanje v 
zvezi s posameznimi vidiki vsake teme, da bi nato razpravljali in dosegli 
dogovor na višjih ravneh. Ta pristop k delitvi nalog je omogočil bolj 
poglobljene razprave in večjo prožnost za vse sodelujoče. Hkrati pa je bilo 
tudi zagotovljeno, da je lahko skupina sodelujočih državljanov in 
državljank demokratično legitimizirala rezultate. 
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Struktura in ravni dialoga (v oklepaju: število oseb) 

Povzetek posvetovanja na zaključni konferenci v soboto, 
15. januarja 2022: 
 

 
 
Povzetek posvetovanja na zaključni konferenci v nedeljo, 
16. januarja 2022: 
  

Plenarna seja (100)

Tematski forum 1: 
Vloga EU v svetu (20)

Podskupina 1.1 (10)

Podskupina 1.2 (10)

Tematski forum 2: 
Močnejše 

gospodarstvo (20)

Podskupina 2.1 (10)

Podskupina 2.2 (10)

Tematski forum 3: 
Podnebne 

spremembe in okolje 
(20)

Podskupina 3.1 (10)

Podskupina 3.2 (10)

Tematski forum 4: 
Socialna pravičnost 

(20)

Podskupina 4.1 (10)

Podskupina 4.2 (10)

Tematski forum 5: 
Pravna država in 

vrednote (20)

Podskupina 5.1 (10)

Podskupina 5.2 (10)
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Državljani in državljanke so vnaprej prejeli vsebinsko podporo v obliki 
petih informativnih člankov, od katerih je vsak vseboval jedrnat in 
konkreten uvod v eno od tem. Na začetnih delavnicah, ki so potekale 5. in 
8. januarja, ter na zaključni konferenci 15. januarja so izbrani strokovnjaki 
in strokovnjakinje s področja znanosti in raziskav posredoval informacije 
vsaki temi in bili na voljo za nadaljnja vprašanja. Poleg tega so 
„preverjevalci in preverjevalke dejstev“ z ustreznih zveznih ministrstev 
spremljali delo malih skupin v fazi posvetovanja, ki so se lahko z njimi 
posvetovale o vsebinskih vprašanjih. To je državljanom in državljankam 
zagotovilo strokovno podporo, glede na kompleksnost tem, ter omogočilo 
informirano in na dejstvih temelječo razpravo. 
 
Smernice Zveznega ministrstva za okolje o dobri državljanski udeležbi, ki 
so bile skupaj s „spletnim bontonom“ predstavljene udeležencem in 
udeleženkam, so bile podlaga za moderiranje in spoštljivo vodenje 
virtualnih razprav. 
 
  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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V primeru virtualnih dogodkov je zlasti pomembno, da se čim bolj 
zmanjšajo ovire za dostop za vse udeležence in udeleženke. Zato je bilo 
zagotovljeno, da so vsi imeli ustrezno tehnično opremo (prenosne 
računalnike, slušalke, spletne kamere itd.). Na pripravljalnih sestankih je 
bilo državljanom in državljankam tudi pojasnjen način uporabe potrebnih 
spletnih orodij. Teh orodij naj bi bilo čim manj. To je omogočilo, da so se 
udeleženci lahko v celoti osredotočili na vsebino in razprave na naslednjih 
sestankih. Kot video platforma je bil uporabljen Zoom, ki nudi preprost in 
intuitiven uporabniški vmesnik z vsemi funkcijami za skupinsko razpravo. 
Kot tehnično orodje za podporo razpravi, tj. kot virtualna bela tabla je bila 
ves čas razprav v podskupinah uporabljena platforma Mural. To je 
moderatorjem in moderatorkam skupin omogočilo strukturiranje razprav, 
zbiranje in prednostno razvrščanje tem ter beleženje rezultatov. 
Poleg tega je bilo zagotovljeno, da je bilo vedno na voljo, po telefonu in v 
klepetalnicah (chat), osebje kot kontaktna točka in s tem „prva pomoč“ v 
primeru tehničnih težav in vprašanj. Z jasnimi pravili za razpravo v 
virtualnem prostoru, dobrim moderiranjem ter nadzorom klepetalnic in 
tehničnih vidikov je bil zagotovljen nemoten potek postopkov. 

Povezava s procesom na evropski ravni 

Rezultat nacionalnega državljanskega foruma je deset predlogov za 
ukrepanje, ki so jih državljani in državljanke oblikovali na sejah. Priporočila 
se nanašajo na zahteve in želje v zvezi s prihodnostjo Evropske unije, 
naslovljene oblikovalcem politik na različnih ravneh. Prek različnih kanalov 
bodo vključene v širši proces Konference in posredovane nosilcem 
političnih odločitev. 
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• Digitalna platforma: večjezična digitalna platforma je glavno vozlišče 

Konference o prihodnosti Evrope v virtualnem prostoru. Državljanom in 
državljankam omogoča, da svoje zamisli čezmejno delijo z drugimi, se 
seznanijo z vsemi dogodki v okviru Konference in spremljajo njeno 
napredovanje. Na platformi bodo zbrani in tematsko razvrščeni vsi 
prispevki za Konferenco, tudi prispevki posameznih oseb ter prispevki 
iz okvira nacionalnih dogodkov, nacionalnih in evropskih državljanskih 
forumov ter plenarnih skupščin Konference. Vsebina platforme se 
redno analizira in objavlja v poročilih, ki so hkrati tudi pripravljalno 
gradivo za državljanske forume in skupščine. 

 

• Na digitalni platformi bodo objavljena tudi priporočila nemškega 
nacionalnega državljanskega foruma, ki jih bodo nato lahko prebrali in 
obravnavali državljani in državljanke vseh držav članic EU. Tako bodo 
postali sestavni del razprav in poročil na platformi. 

• Plenarna skupščina: plenarno skupščino Konference o prihodnosti 
Evrope sestavljajo predstavniki in predstavnice institucij EU, držav 
članic in nacionalnih parlamentov in državljani in državljanke ter 
predstavniki in predstavnice civilne družbe. Priporočila nacionalnih in 
evropskih državljanskih forumov se na njenih zasedanjih obravnavajo 
tematsko in brez vnaprej določenih rezultatov. Plenarno skupščino 
pripravi devet delovnih skupin – po ena za vsako temo Konference. 

• Stephanie Hartung je kot nemška predstavnica za dialoge z državljani 
in državljankami na tretji plenarni skupščini 21. in 22. januarja 2022 v 
Strasbourgu med predstavitvijo rezultatov različnih nacionalnih 
državljanskih forumov predstavila nemška priporočila o „vrednotah in 
pravicah, pravni državi in varnosti” ter o „podnebnih spremembah in 
okolju”. Anna Lührmann, državna sekretarka za Evropo in podnebje, se 
je v izjavah o teh dveh vprašanjih na plenarni skupščini sklicevala tudi 
na priporočila nacionalnega foruma. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Priloga 

- Slika udeležencev in udeleženk zaključne plenarne seje 
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- Pričevanja udeležencev in udeleženk 
 

Usmerjevalna vprašanja 
o Kaj vas je motiviralo za sodelovanje v nacionalnem 

državljanskem forumu? 
o Kaj je na vas naredilo največji vtis? 
o Kakšne projekte na področju državljanske udeležbe naj bi po 

vašem mnenju izvedla zvezna vlada? 

Birga Boie-Wegener, 55, Neukloster, 
Mecklenburg-Predpomorjanska 

„Kako pogosto doma pomislite ,Zakaj ne 
morem povedati svojega mnenja?!‘ No, zdaj 
sem dobila priložnost za sodelovanje v 
razpravi o Evropi (časovno omejeno in z jasno 
navedbo, kdaj in koliko časa moram 
prispevati). Pred tem sem bila slabo 
seznanjena s celotno zadevo in sem se 
veselila razprave o tej temi in tega, da jo bom 
lahko bolje razumela. 
 
Kar mi je pustilo največji vtis, je druženje (čeprav na žalost le virtualno) 
naključno izbranih iz celotne Nemčije, ki so bili pripravljeni na ustvarjalen 
način prispevati k oblikovanju Evrope prihodnosti. Mislim, da dejansko ne 
bi bilo treba udeležencem in udeleženkam vnaprej pojasnjevati pravil 
„spletnega bontona“, ker smo bili vsi pripravljeni poslušati drug drugega in 
deliti svoje ideje brez kakršne koli verbalne napadalnosti. Želim si, da bi 
bile takšne priložnosti za pogovor z drugimi, predstavljanje ustvarjalnih 
zamisli in seznanjanje z mnenji odgovornih ter strokovnjakov in 
strokovnjakinj za posamezna področja POGOSTEJŠE. In po možnosti 
seveda z dogodki v živo. 
 
Poleg tega v kratkem povzetku na plenarni seji žal niso bile omenjene 
nekatere drobnejše praktične zamisli. Upam, da so bile kljub temu kje 
pisno zabeležene in da jih bodo tisti, ki so pristojni za posredovanje teh 
povzetkov v Bruselj, prebrali in ugotovili, da smo predlagali izvedljive male 
korake.” 
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Alexander Eenkhoorn, 51, Vlotho, Severno 
Porenje-Vestfalija 

„Pred tem nisem še nikoli slišal za 
državljanske forume, vendar se mi je to zdela 
dobra ideja. Čeprav so bili prijatelji skeptični 
glede smiselnosti mojega sodelovanja, sem mi 
je zdelo zelo zanimivo in vznemirljivo, zato 
sem želel ugotoviti, kaj se bo dogajalo. 
Posebna izkušnja je bil tudi obisk ministrstva 
za zunanje zadeve. 

 
Sestava moje podskupine, ki se je ukvarjala z vprašanji s področja 
socialne pravičnosti, je bila zelo udarna; pripravili smo priporočilo za 
program Erasmus za šolajočo se mladino. Skupina je bila zelo dinamična, 
sodelovanje v njej me je izredno obogatilo. Zaključna konferenca 15. in 16. 
januarja je name naredila velik vtis, ki me bo še dolgo spremljal. Rezultati 
v vseh skupinah so bili izjemni in podpiram vse predlagane zamisli. Upam, 
da bodo politiki upoštevali naše predloge, saj so se z njimi ukvarjali 
nadvse raznoliki ljudje, ki so dosegli odlične rezultate. Upam tudi, da bo to 
ljudem pomagalo spremeniti njihov odnos do politike, kar je meni že 
uspelo. Forum si bom zapomnil kot zelo pomemben dogodek. Rad bi se 
zahvalil vsem moderatorjem in moderatorkam. Moderiranje je bilo ključno 
pri podpiranju rezultatov in zagotavljanju vljudne interakcije med 
udeleženci in udeleženkami. 
Prihodnost EU je že sama po sebi odlična tema, ti dnevi so me obogatili. 
Zato si ne želim nobenih sprememb, ampak raje nadaljevanje v enaki 
obliki. Najprej sem imel težave z dodeljeno temo, vendar se mi je potem 
uspelo hitro zbližati z njo. Koristno bi bilo organizirati še en dogodek, da bi 
podrobneje preučili teme in se zares vključili v razpravo. V tem trenutku je 
težko preprosto pozabiti na vse to. Poleg tega bi bilo lepo, če bi nas 
obveščali o nadaljnjih dogajanjih.” 
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Max Heizmann, 36, Fellbach, Baden-
Württemberg „Želel sem sodelovati v 
forumu, da bi me slišali in bi imel 
priložnost izraziti svoje mnenje. 
Prihodnost Evrope je zame pomembna. 
S svojimi zamislimi sem želel prispevati k 
temu, da bi politikom omogočili pogled z 
druge perspektive in jih seznanili s 
vprašanji, ki so pomembna za državljana, 
kakršen sem jaz. 

 

Name je napravila največji vtis razprava o možnih rešitvah. Menim, da je 
dobro prisluhniti mnenjem drugih ljudi, zlasti če so dobro utemeljena. 
Želim si več takih projektov z državljani in državljankami. Vendar menim, 
da vnaprejšnje določanje tematskih predlogov ni smiselno. Bolje bi bilo, če 
bi udeleženci in udeleženke sami opredelili tematska področja. Nato bi se 
lahko razdelili v skupine glede na tematiko v skladu z njihovimi interesi. Na 
ta način bi poudarili teme, ki državljane in državljanke najbolj zanimajo in 
bi jih vlada lahko bolje obravnavala.“ 
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- Shematski prikaz poteka nacionalnega državljanskega foruma o prihodnosti Evrope 

 


