
Sobota, 26. 11. 2022 

ROADMAP FOR A EUROPEAN FUTURE OF THE SEE REGION - challenges and 

stumbling stones, 10.00 - 11.30 

 

Panelna razprava s poslancema Evropskega parlamenta, Željano Zovko in Toninom 

Piculo,Lariso Nikoleto Bejan, podpredsednico Sveta mladih Romunije in Aleksandrosom 

Metajem, članom Nacionalnega kongresa mladih Albanije - sogovorniki okrogle mize so 

spregovorili o viziji Evropske unije na mnogih področjih, prepletali in komentirali aktualne 

dogodke in kako ti vplivajo na oblikovanje stališč Evropskega parlamenta in posameznih 

držav članic Evropske unije. Lep primer povedanega je, da je EU v zadnjem letu na račun 

aktualnega dogajanja na mejnih območjih Vzhodne Evrope dobila dve novi državi kandidatki 

za vstop v EU, Ukrajino in Moldavijo, o čemer kakšno leto nazaj ni bilo niti slutiti..  

Velik poudarek razprave je bil dan tudi na izobraževanju in aktivnem vključevanju mladih v 

kreiranje politike Evropske unije v prihodnosti, saj biti samo izobražen nikakor ne zadostuje.  

Nekaj poslušalcev je zanimala situacija glede nadaljnje širitve EU, predvsem v navezavi na 

Bosno in Hercegovino in dobilo zagotovilo, da se na tem intenzivno dela, vendar trenutna 

politična nestabilnost v državi onemogoča konstruktivne pogovore, saj EU nima pravega 

sogovornika. 

 

Na vprašanje mladega srbskega poslušalca, glede izgubljanja upanja, da bo Srbija sploh 

kdaj dobila zeleno luč za vstop v EU, je gospod Picula poudaril, da lahko EU pri tem procesu 

samo spodbuja in pomaga, vendar pa mora srbska politika in celotna srbska civilna družba 

sprejeti evropsko perspektivo, saj trenutno stališče te države ni skladno z usmeritvijo EU. 

 

Ob koncu razprave so vsi sogovorniki poudarili pomen zavzemanja mladih in spodbujanje 

pozitivizma, saj nihče ne trdi, da je življenje lahko, vendar morajo vsi mladi prispevati k 

odgovornosti in boljši prihodnosti. 

Zorana Fabrici Robnik, prof. 

 

 

Advocacy and Lobbying Tools: Bridging Multiple Seeds of the Future – Blueprints 

From SEE Youth, 16:00-18:00  

Danes smo se v sklopu EYE Varaždina pogovarjali o težavah, s katerimi se srečuje mladina 

balkanskih držav. Najprej so nam voditelji programa prikazali sistematični zemljevid 

problematike balkanskih držav, nato pa smo debatirali o problemih mladih, ki smo jih prisotni 

zaznali v svojih državah. Predstavniki bivših jugoslovanskih republik so omenjali težave, kot 

so slaba infrastruktura, beg možganov, visok nivo korupcije, politizacija medijev in še mnoge 

druge. Na koncu smo razmišljali o možnih rešitvah in zanimive debate so vzbudile politično 

iskrico v vseh nas, saj nas je ta razgovor zelo pritegnil.. 

Jaša Igrec, 4.D 

 

 

 

WESTERN BALKANS:  Meet EU Neighborhood, 16.00 - 17.30 

Ta delavnica je bila eden zadnjih ob koncu dogodka v Varaždinu, na kateri smo s pomočjo 

Kahoot! kvizov spoznavali različne države in sicer: Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Albanijo, BIH 

ter Severno Makedonijo. Vsebina kvizov je zajemala znanje o omenjneih državah vse od 

političnih, geografskih ter do kulturnih vsebin zgoraj navedenih držav. Udeleženci smo 



izvedeli veliko novega, kot na primer kaj rečejo babice v BIH, ko prideš na obisk, imena 

najkrajših rek in vmes tudi o njihovih uvrstitvah na glasbenem tekmovanju Evrovizije. Ste 

vedeli, da je Srbija tudi že zmagala? 

Zmagovalec posameznega kviza je prejel simbolično nagrado ter na koncu poziral za 

skupinsko sliko za spomin. 

Sredi tega srečanja je bila izvedena še ena zanimiva dejavnost, namreč postavili smo se v 

krog in vsak udeleženec je moral povedati svoje ime, vsak naslednji pa potem najprej 

ponoviti imena vseh predhodnikov in nato dodal še svoje. To je bila res zanimiva izkušnja za 

vse nas, predvsem pa zabavna, saj si ni bilo enostavno zapomniti imena 35 oseb, ki smo jih 

večinoma srečali prvič. Zaključili smo z nekaj novimi poznanstvi ter predvsem z novim 

znanjem o državah z  Balkana. 

 

Sergej Prikl, 4.d 

 

 

 

 

European Democracy at the 2024 Crossroads: Rule of law, 14.00 - 15.30 

V sklopu te okrogle mize smo se pogovarjali o temeljnih načelih Evropskega parlamenta, 

evropskega prava in volilne pravice mladih ter ali bi mladi morali imeti volilno pravico pri 16-

ih letih.  

 

Pogovor smo pričeli z nagovorom člana Evropskega parlamenta, Tomislava Sokola. 

 

Violeta Staničić nam je predstavila interese mladih in to, da le z njihovo udeležbo bo 

Evropska Unija uveljavila inovativne ideje. Tako imenovan "Rule of Law" zajema borbo proti 

korupciji, za neodvisne oz. svobodne medije in varovanje evropskih ter naših osebnih financ. 

Prebivalci držav članic želijo, da denar gre k tistim, ki ga spoštujejo in ne k tistim, ki ga 

izrabljajo. 

 

Mladi študent prava in aktivist za človekove pravice Leonardo Mikac je poudaril problem, ki 

mlade študente odbija od študija prava, saj so po pridobljeni diplomi v večini zasenčeni s 

strani močnejših, starejših in skorumpiranih odvetnikov in sodnikov. Posledično jih ogromno 

zapusti svoje države in se odločijo za delo v zahodnih članicah ali celo preko Atlantika. 

 

Tena Simonović Einwalter, varuhinja človekovih pravic Republike Hrvaške, nam je 

predstavila evropski načrt, kako vključiti mlade v volitve in posledično znižanju volilne 

pravice na 16 let. Pomembno je, da pri tem upoštevamo njihovo izobrazbo glede postopkov 

političnega sodelovanja in kritičnega razmišljanja. 

 

Le tako bomo lahko zagotovili, da bo mladina dovolj seznanjena z dolžnostmi kot volivci. 

"Institucije, odgovorne za izobraževanje mladih, so v Evropi odlične", je dejala, "vendar 

zaradi interesov posameznih držav in tudi posameznikov so na žalost te institucije omejene." 

 

Na koncu pogovora smo se vsi v dvorani strinjali, da je skrajni čas, da se mladi izobrazijo o 

politiki in postanejo politično aktivni. 

 

Jakob Žebeljan 4.d 



 


