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Zagreb,   25.2.2013. g. 

5 ideja za Europu mladih 

 

Udruga Pragma pruža socijalne usluge usmjerene mladima, obiteljima i 

socijalno ugroženim osobama te se u organizaciju ovog Skupa uključila kao 

promotor aktivnijeg sudjelovanja mladih u kreiranju i provođenju javnih 

politika, osobito nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. 

 

Prof.dr.sc. Zoran Šućur, predstojnik Studija socijalnog rada, istaknuo je kako su 

studenti samo dio populacije mladih - „elitni“ dio mladih, radi čega imaju i veću 

odgovornost u društvu. Smatra kako mladi ne bi trebali biti fokusirani samo na 

probleme i izazove, nego i dati sugestije u smjeru većeg angažmana mladih u 

društvu. 

Ana Tecilazić Goršić, izaslanica ministra znanosti, obrazovanja i sporta doc.dr.sc. 

Željka Jovanovića, naglasila je važnost približavanja Europske Unije i demokracije 

mladima u procesu poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u društvu, utjecaj 

nezaposlenosti, ali i ulogu neformalnog i informalnog obrazovanja na aktivno 

sudjelovanje te potrebu za novim i svježim idejama koje bi trebale proizlaziti iz 

krugova mladih. 

Gianni Pitella, potpredsjednik Europskog parlamenta, istaknuo je kako se nada da 

će mladi Hrvati znati dati svoj značajan doprinos Europskoj Uniji. Naglasio je kako 

Europa ne smije zaboraviti svoje građane te kako Europa mora biti usmjerena 

izgradnji zajedništva, zajedno s mladima. Najavio je izdavanje knjige u kojoj će biti 

sakupljani svi prijedlozi mladih studenata i izradu Rezolucije koja će biti 

predstavljena Europskom parlamentu, a uključivat će zaključke susreta s mladim 

studentima, prijedlog programa za mlade i financijskih izdavanja za mlade u Uniji.  

Anna Maria Darmanin, potpredsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog 

odbora nadležna za područje komunikacije, mladima je poručila kako – usprkos krizi 

ekonomskog i socijalnog sustava – za mlade u Europi postoje brojne mogućnosti te 

kako su ovi susreti prilika da se čuje njihov glas i razmišljanje o budućnosti Europe 

jer, kako smatra, mladi nisu generacija budućnosti već sadašnjosti.   
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Raspravu o budućnosti Unije u politici prema mladima, je ispred Društva studenata 

socijalnog rada otvorila studentica Estera Bašić. Tom prilikom osvrnula se općenito 

na nepovoljniji položaj mladih u Hrvatskoj, naglašavajući prije svega potrebu za 

promjenom smjera i odnosa donosioca odluka prema mladima uz njihovo aktivno 

uključivanje u taj proces. Iznijela je nekoliko osnovnih stajališta studenata u području 

sudjelovanja mladih u procesu donošenja odluka, nezaposlenosti, socijalne politike 

prema mladima, nejednakostima u obrazovanju, kao i diskriminaciji ranjivih 

društvenih skupina (mlade osobe s invaliditetom, mladi u sustavu socijalne skrbi).  

Posebno je aktualizirala pitanje nejednakosti u pristupu obrazovanju u Hrvatskoj 

ističući financijsku ograničenost i neusklađenost obrazovnog sustava i tržišta rada. 

Ispred studenata ELSE Zagreb - podružnice najveće europske neprofitne 

organizacije studenata prava i mladih pravnika Pravnog fakulteta, prisutnim se 

obratio Ivan Blažević, aktualizirajući problem nedostatnih informacija mladih o Uniji i 

budućnosti mladih u kontekstu politike EU. Kako je istaknuo, „ovaj nedostatak 

informacija proizvodi određeni strah i neizvjesnost o budućnosti među mladima.“ U 

tom kontekstu predlože uvođenje instituta Veleposlanika Europske Unije, 

predstavnika mladih i EU, kao početne točke lakše i transparentnije komunikacije 

između mladih i europskih institucija.  

Uvodna razmišljanja studenata poslužila su kao dobra polazna točka za raspravu, 

gdje je jasno istaknuto kako je Hrvatska nova članica EU, a mladi ljudi u njoj 

doprinos cjelokupnoj zajednici. Istaknuta je činjenica da Hrvatska pristupanjem EU 

ima na raspolaganju novčana sredstva iz Europskog socijalnog fonda, kao i potreba 

da ta sredstva budu jasno usmjerena na područja kao što su obrazovanje, 

istraživanje ili povećanje zaposlenosti mladih.   

Komentirajući potrebu da ova sredstva Hrvatska što učinkovitije iskoristi, Ana-Maria 

Darmanin je istaknula važnost strukturalnog dijaloga, mehanizma participativne 

demokracije, između europskih institucija i neprofitnih organizacija čiji su potencijali i 

mogućnosti iskorištavanja sredstava veliki.  

 


