
Mednarodni dan mladih (Youth day) 

Danes, 12. 8. 2021 obeležujemo mednarodni dan mladih, ki ga je razglasila Generalna skupščina 

Združenih narodov leta 1999. Dan mladih je tudi priložnost, da tudi mladi dobijo dan v letu, na katerega 

lahko opozorijo na svoj položaj, vlogo, pravice in dolžnosti ter spomnijo na težave, s katerimi se soočajo 

v obdobju prehoda iz otroštva v odraslost. 

Nekaj statistike za začetek… 

Veš, da se je delež mladih v tridesetih letih zmanjšal iz 22,5% na 14,7% ?  Ja, slovensko prebivalstvo se 

stara. Smo pa vse bolj izobraženi! Glede na leto 1991, ki je imelo samo 14% vsaj visokošolsko 

izobraženih, je letos (2021) odstotek bistveno večji (39,9%) (SURS.si) 

A kljub izobrazbi, je stopnja brezposelnosti kar velika. Po izračunih Zavoda RS za zaposlovanje je 

stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji v maju 2021 je znašala 7,7 %. Med mladimi aktivnimi 

prebivalci, starimi od 15 do 24 let, je bilo registriranih brezposelnih 13,8 %, kar je 6 % nad povprečjem 

celotne populacije. Brezposelnost je pogosto povezana s tveganjem revščine in socialne izključenosti, 

čemur letos posveča pozornost tudi mednarodni dan mladih. V letu 2020 je v Sloveniji  vsak osmi 

prebivalec Slovenije (12,4 % prebivalcev) živel v gospodinjstvu z dohodki, nižjimi od praga tveganja 

revščine – to je bilo približno 254.000 prebivalcev. Slovenija je v letu 2019 s stopnjo tveganja socialne 

izključenosti 14,4 % znotraj Evropske unije zasedla drugo mesto; nižjo stopnjo je imela samo Češka z 

12,5 % (SURS.si)  Posledica je izseljevanje mladih aka. »beg možganov« v Sloveniji. V letu 2014 se je iz 

Slovenije odselilo 3.800 mladih (15-29 let), kar je več kot četrtina vseh odseljenih (MaMa.si). 

Mladinska problematika lani 

Lani je bila tema mednarodnega dneva mladih "Vključevanje mladih za skupno svetovno delovanje", 

skuša osvetliti načine, kako sodelovanje mladih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni bogati 

institucije in procese, prav tako pa povečuje zastopanje in angažiranost v različnih političnih 

mehanizmih. Lani je bilo težko, prav zaradi epidemije. ''Z raziskavo med mladimi smo pokazali, da so 

se mladi morali soočati z nenadnimi selitvami, izpadi prihodkov, neučinkovitim izobraževanjem na 

daljavo, posebej so izpostavili pomanjkanje socialnih stikov, druženja s prijatelji''-predsednica MSS. 

Mlade je potrebno prepoznati kot enakovredne pri ustvarjanju družbenega napredka in prepoznati 

njihove neizkoriščene potenciale - so naša priložnost in imajo moč, s katero lahko pripomorejo k 

družbenim spremembam. Sodelovanje z mladimi na globalnem nivoju tako prinaša večjo kvaliteto 

bivanja in nova znanja, ki so potrebne v današnjem globalizacijskem svetu.  

V času, ko nas pestijo mnogi problemi kot so nazadovanje na področjih dostojanstva in človekovih 

pravic, zlasti pri pripadnikih ranljivejših skupin, nespoštovanje vladavine prava ter vračanje k 

nacionalističnemu in avtoritarnemu razmišljanju, razvijanje novega jedrskega orožja namesto 

razoroževanja, posledice globalnega segrevanja in navsezadnje epidemija Covid-19, so mladi torej 

nepogrešljiv člen za prihodnost družbe.  

Na mladih je da ''rešijo'' svet.  

Tema letošnjega mednarodnega dneva mladih je »Preoblikovanje prehranskih sistemov: 

inovacije mladih za zdravje ljudi«. O čem se gre? 

Prehranski sistem, od pridelave do zaužitja in odpadkov, ima velik vpliv na okolje, zdravje ljudi in 

varnost hrane. Strategija Evropske unije bo urejala področja v zakonodajah glede pesticidov, nova 

pravila glede dobrobiti živali, urejanje odpadkov hrane, preprečevanje s hrano povezanih goljufij, 



označevanje hrane, pobuda glede izpustov ogljika na področju kmetijstva in reforma kmetijskega 

sistema Evropske unije. Ključni cilji so 50% zmanjšanje uporabe in tveganosti pesticidov, zmanjšanje 

uporabe gnojil, petdeset odstotno zmanjšanje prodaje antimikrobnih sredstev, ki se uporabljajo za 

živino in akvakulturo, 25 %pridelovalnih površin naj bo za organsko kmetovanje. 

Slovenija se je odločila, da se pridruži pobudi Združenih narodov in organizira nacionalni dialog s 

katerim si želimo zbrati mnenja in predloge za izboljšave in dobrih rešitev za prehod na trajnostno 

proizvodnjo in porabo hrane ter bolj zdrave in okoljsko naravnane prehranske odločitve 

(glas.dezele.si).  

Hrana je potreba, užitek, hrana je stvar osebnega okusa ali kulture. Morda le redko pomislimo, da je 

hrana prva in najpomembnejša človekova pravica, katere ne more uveljaviti eden od devetih ljudi na 

svetu. In če pogledamo v prihodnost lahko ugotovimo, da bo hrana velik svetovni problem. Do leta 

2050 bomo na našem planetu morali nahraniti trikrat več ljudi kot pred stotimi leti. S tega vidika je 

hrana veliko več kot osebna stvar.  Se zavedaš, da proizvodnja hrane bolj prispeva h globalnemu 

segrevanju kot avtomobili, kamioni, letala in vlaki skupaj? Porabi se 70 % sladke vode, vendar zaradi 

pesticidov in gnojil, ki odtekajo vanjo, v veliki meri zmanjšuje njeno kakovost. Pospešuje izginjanje 

biotske raznovrstnosti. Je glavno gonilo krčenja gozdov in opustošenja Zemlje. (s3.eu-central).  

Strategija od vil do vilic želi potrošnikom zagotoviti cenovno dostopno, varno in polnovredno hrano. 

Upošteva povečano povpraševanje po zdravih in okolju prijaznih izdelkih (europarl.europa.eu/). Mi 

moramo spremeniti naš način proizvodnje, nakupov in porabe hrane, če želimo izboljšati vplive na 

okolje in prispevati k blaženju podnebnih sprememb. Naš sistem deluje linerano: vzeti, narediti, 

uporabiti, zavreči.  Vse, kar ostane je ogromna količina odpadkov, ki duši naš planet in pobija življenje 

tako na kopnem kot v morju. 

Kako lahko mi, mali ljudje, pomagamo našemu planetu? Kupi sezonsko in lokalno, podpri male 

kmete. 

Ananas uspeva na Filipinih ali v Kostariki in prepotuje na tisoče kilometrov! In pri tako veliki razdalji ni 

problem samo gorivo. Ali veste, da veliko sadja in zelenjave poberejo, preden dozorita, in ju nato 

obdelajo s kemikalijami, kot so fungicidi, da jima s tem podaljšajo življenjsko dobo? In metilbromid, 

strupeni pesticid, ki ga veliko uporabljajo za preprečevanje plesni na jabolkih pred transportom. Če ješ 

lokalna jabolka, tudi podpiraš lokalno gospodarstvo in ohranjaš lokalno raznovrstnost.         

Paradižnik, kumarice, jabolka ali grozdje so na voljo vse leto = prepotovali so velike razdalje ali so zrastli 

v ogrevanih rastlinjakih, kar v obeh primerih vključuje veliko porabo energije. Ali pa so stari že več 

mesecev in so bili ustrezno obdelani za upočasnitev staranja. V takem primeru lahko izgubijo velik del 

dragocenih hranil in vsebujejo ostanke pesticidov.  

Jej manj mesa! Ljudje, sploh Evropejci, uživajo čedalje več mesa in mlečnih izdelkov, razpoložljivih virov 

pa je vse manj, saj naš eden in edini planet ostaja isti. Krčenje gozdov zaradi pridelovanja krmil, kot sta 

soja in koruza, ali povečevanje pašnikov povzroča sproščanje velikanskih količin ogljikovega dioksida. 

Poleg tega same živali proizvajajo neznansko veliko metana, plina, ki segreva ozračje triindvajsetkrat 

bolj kot ogljikov dioksid. 

''Niti dneva ne moreš preživeti ne da bi vplival na svet okoli sebe. Karkoli narediš, bo prineslo 

spremembo. Sam se moraš odločiti kakšno spremembo si želiš narediti.'' (Jane Goodal) 

Avtorica: Tamara Lončarić, Semič, 12.8.2021 

 


