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naMen projekta je: 

• premostiti vrzel med oblikovalci politike in naslednjimi evropskimi generacijami, ki morajo sodelovati, da bi 
oblikovali boljšo prihodnost za Evropo;

• osvetliti mnenja generacije Z (oseb, rojenih leta 1995 in kasneje) in milenijcev (oseb, rojenih med letoma 
1982 in 1994) o najpomembnejših temah, ki so na dnevnem redu evropske politike; 

• razkriti, kako si mladi Evropejci želijo, da po pandemiji »zgradimo nazaj bolje«.

poročilo ZajeMa šeSt glavnih teM, pri čeMer je vSaki 
naMenjeno eno poglavje. 

V nadaljevanju je predstavljen povzetek mnenj anketirancev, ki živijo v Sloveniji. 
Nato sledi primerjava s povprečji v EU in Evropi.

Gre za skupni raziskovalni projekt 
Fundacije za evropske progresivne študije 
(FEPS) in organizacije ThinkYoung, 
namenjen analizi pogledov mladih 
Evropejcev na prihodnost Evrope.1 Pri tem 
projektu so mladi v grobem opredeljeni kot 
osebe, stare od 16 do 38 let.

o gradITEljIH 
naprEdKa

1

1. Projekt izvaja Fundacija za evropske progresivne študije (FEPS) ob podpori fundacije Anny Klawa-Morf Stiftung, Društva Progresiva, fundacij Felipe González Foundation in Fondation 
Jean Jaurès in Stranke evropskih socialistov (PES) ter v sodelovanju z raziskovalno organizacijo ThinkYoung, ki je koordinirala anketiranja in pregled izsledkov.
2. Za celotne izsledke, metodologijo in analizo podatkov preberite glavno poročilo: Graditelji napredka: naslednja evropska generacija.

o raZISkavI2

Projekt je imel dve glavni raziskovalni fazi. Prva faza je bila osredotočena na 
družbena in politična mnenja v okviru pandemije COVID-19. Fundacija FEPS in 
organizacija ThinkYoung sta podatke zbirali z anketo med ciljnimi skupinami. 

11 evropskih držav
Podatki so se zbirali od 9. novembra 
do 14. decembra 2021  

4 evropske države
Srečanja so potekala prek spleta feb-
ruarja in marca 2021  

7 evropskih držav
Podatki so se zbirali od 25. marca do 
7. aprila 2022  

Anketa je zajela več 
kot 1000 anketirancev, 
starih od 16 do 38 let, 
v vsaki državi

2 ciljni skupini 
v vsaki državi

Anketa je zajela več 
kot 1000 anketirancev, 
starih od 16 do 38 let, 
v vsaki državi

Skupno več kot 11 000 
odgovorov

Skupno več kot 7000 
odgovorov
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Po napadu Rusije na Ukrajino je 
bila izvedena še druga anketa, 
da bi zajeli vpliv vojne na mnenja 
mladih Evropejcev. Druga an-
keta je vsebovala nekaj enakih 
ključnih vprašanj kot prva.



3. Zaskrbljeni posamezniki so opredeljeni kot tisti, ki so na lestvici zaskrbljenosti od 0 do 10 izbrali 6 ali več.

COVID-19 in zaradi njega sprejeti ukrepi, kot so zaprtje šol in dolgotrajne omejitve gibanja, so vplivali na številne vidike vsa-
kodnevnega življenja. V tem delu so obravnavana naslednja vprašanja: 

• Katere so ključne osebne skrbi mladih Evropejcev? 
• Kakšno mnenje imajo mladi o delu in izobraževanju od doma? 
• Kako so se mladi spoprijeli s pandemijo? 

Mlade v SlovenIjI je najBolj SkrBel 
doStop do ZdravStva

Najpogostejše osebne skrbi (stopnja zaskrbljenosti od 0 do 10)

MladI v SlovenIjI IMajo raZlIčna Mnenja o delu In 
IZoBraževanju od doMa 
Samo 49 % mladih v Sloveniji se zdi delo in izobraževanje od doma nekaj pozitivnega. To je precej manj od evropskega 
povprečja, ki je 59 %.
Potrebne bi bile dodatne raziskave, da bi ugotovili, zakaj sta delo in izobraževanje od doma med mladimi v Sloveniji precej 
manj priljubljena kot v drugih evropskih državah. Trije nepričakovani pozitivni vidiki dela in izobraževanja od doma so v Slo-
veniji podobni kot v preostali Evropi (ocene pozitivnosti od 0 do 10):

MladI v SlovenIjI Se Srečujejo Z ovIraMI prI doStopu do StorItev 
na področju duševnega Zdravja 

6,5 % mladih v Sloveniji je poiskalo pomoč strokovnjakov za duševno zdravje za izboljšanje psihičnega počutja med pan-
demijo. To je manj od evropskega povprečja, ki je 10 %. Glede na to, da 47 % mladih v Sloveniji in 61 % mladih v Evropi 
skrbi njihovo duševno zdravje,3 naši podatki kažejo, da se precejšen del mladih v Sloveniji in Evropi srečuje z ovirami pri 
dostopu do storitev na področju duševnega zdravja.

Skrbi mladih v Sloveniji

 1. Dostop do zdravstva in zdravstvenih storitev  5,8
 2. Dohodek 5,7
 3. Zaposlitvene možnosti  5,2
 4. Dobro čustveno in psihično počutje  5,1

Nepričakovani pozitivni vidiki po mnenju mladih 
v Sloveniji
Več preživljanja kakovostnega časa z družino     

6,6 v primerjavi s 6,8 v Evropi 

Možnost uporabe tehnologij za delo in izobraževanje    

6,5 v primerjavi s 6,7 v Evropi

Vožnja v službo   

6,4 v primerjavi s 6,3  v Evropi

Najbolj negativni vidiki po mnenju mladih v Sloveniji
 
Klepet s prijatelji ali spoznavanje novih prijateljev    

4,7 v primerjavi s 5,3 v Evropi 

Dobro psihično ali čustveno počutje med delom in izobraževanjem     

4,9 v primerjavi s 5,3 v Evropi

Motivacija, zagnanost in strast     

4,8 v primerjavi s 5,7 v Evropi

Skrbi mladih v Evropi

 1. Dobro čustveno in psihično počutje 5,9
 2. Telesno zdravje in dobro telesno počutje 5,9
 3. Dohodek 5,8
 4. Zaposlitvene možnosti 5,7

doŽIvljanjE 
pandEMIjE covId-19 In 
»nova norMalnosT«



dEMoKracIja In 
pravna drŽava

Pomembni vidiki evropskih demokracij so aktivno politično udejstvovanje državljanov, opolnomočenje teh državljanov in 
neodvisnost državnih institucij, ki temelji na načelih pravne države. V tem delu so obravnavana naslednja vprašanja:

• Kako se mladi udejstvujejo v politiki?  
• Ali si mladi želijo, da bi jih EU bolj vključevala v javne zadeve in gospodarsko politiko ter okrepila njihovo vlogo na teh 

področjih?
• Kakšno je njihovo mnenje o pravni državi in kakšno vlogo bi morala imeti EU pri tem vprašanju?

najBolj prIljuBljena oBlIka polItIčnega udejStvovanja v SlovenIjI 
je udeležBa na volItvah. 47 % Se je udeležIlo vSaj enIh volItev 4

Najbolj priljubljene oblike udejstvovanja 
v Sloveniji 

1. Udeležba na volitvah 47 %
2. Podpisovanje peticij (osebno ali na spletnih 

straneh, kot je Change.org) 38 %
3. Prispevanje denarja za določen namen 27 %

Najbolj priljubljene oblike udejstvovanja v 
Evropi  

1. Udeležba na volitvah  56 %
2. Prispevanje denarja za določen namen  36 %
3. Podpisovanje peticij (osebno ali na spletnih straneh, 

kot je Change.org) 28 %

4. Številke prikazujejo odstotek anketirancev, ki so izbrali posamezno možnost. Anketiranci so s seznama dvanajstih možnih odgovorov izbrali vse odgovore, ki so veljali zanje.  

73 % MladIh v SlovenIjI MenI, da BI MoralI polItIkI Bolje oBveščatI državljane o teM, kaj počne 
eu In kako to vplIva na njIhovo vSakdanje žIvljenje. to je nekoliko več od povprečja v 

državah eu, ki So Sodelovale v anketi (71 %). 

68 % MladIh v SlovenIjI MenI, da BI eu Morala prenehatI ZagotavljatI SredStva državaM 
članIcaM, kI ne Spoštujejo pravIl deMokracIje 

to je nekoliko več od povprečja v državah eu, ki So Sodelovale v anketi (65 %).

73 % MladIh v SlovenIjI MenI, da BI eu Morala več MladIh vključItI v evropSke javne 
Zadeve In krepItI njIhovo vlogo na teM področju

to je več od povprečja v državah eu, ki So Sodelovale v anketi (67 %). 

44 % MladIh v SlovenIjI MenI, da BI MoralI BItI polItIkI eu Bolj raZnolIkIh 
raS In etnIčnoStI

to je Manj od povprečja v državah eu, ki So Sodelovale v anketi (52 %).



5. Številke prikazujejo odstotek anketirancev, ki so izbrali posamezni odgovor. Anketiranci so izbrali tri prednostne naloge izmed enajstih možnih.
6. Številke prikazujejo odstotek anketirancev, ki so izbrali posamezni odgovor. Anketiranci so izbrali tri prednostne naloge izmed desetih možnih.

EnaKopravnosT 

77 % Mladih v Sloveniji Meni, da Bi eu Morala Zagotoviti poštene MiniMalne plače Za vSe evropSke 
delavce. povprečje v eu je 69 %.

60 % Mladih v Sloveniji Se Strinja, da Bi eu Morala Zagotoviti doStojna denarna nadoMeStila Za 
BreZpoSelnoSt Za vSe evropejce. povprečje v eu je 58 %.

MladI v SlovenIjI MenIjo, da Bo IMelo ZManjšanje raZlIk Med plačaMI MoškIh 
In ženSk največjI vplIv na enakoSt Spolov v evropI6

MladI v SlovenIjI SI želIjo, da BI eu Med prednoStne naloge uvrStIla 
IZBoljšanje kakovoStI delovnIh MeSt In plač5

Najpomembnejše prednostne naloge socialne  
politike po mnenju mladih v Sloveniji

1. Izboljšanje kakovosti delovnih mest in plač 55 %
2. Stanovanja 44 %
3. Spodbujanje bolj zdravega načina življenja ter krepitev zdravstva, 

skrbi za starejše, socialne oskrbe in otroškega varstva 37 %
4. Izboljšanje izobraževalnih standardov 25 %

Najpomembnejše strategije po mnenju 
mladih v Sloveniji
1. Zmanjšanje razlik v plačah in pokojninah med 

moškimi in ženskami 49 % 

2. Boj proti nasilju na podlagi spola ter zaščita in 

podpora žrtev 37 % 
3. Zagotovitev denarnih sredstev staršem za nego 

in varstvo otrok 34 %

Najpomembnejše prednostne naloge socialne poli-
tike po mnenju mladih v EU 

1. Izboljšanje kakovosti delovnih mest in plač 41 %
2. Stanovanja  32 %
3. Spodbujanje bolj zdravega načina življenja ter krepitev zdravstva, 

skrbi za starejše, socialne oskrbe in otroškega varstva 32 %
4. Izboljšanje izobraževalnih standardov 26 %

Najpomembnejše strategije po mnenju  
mladih v Evropi
1. Zmanjšanje razlik v plačah in pokojninah med 

moškimi in ženskami 40 % 

2. Boj proti nasilju na podlagi spola ter zaščita in 

podpora žrtev 36 % 
3. Zagotovitev neposredne pomoči staršem za nego 

in varstvo otrok 29 %

76 % Mladih v Sloveniji Se Strinja, da Bi eu Morala Biti Bolj vključena v podporo 
otrokoM v evropi, ki So v StiSki. povprečje v eu je 67 %. 

51 % Mladih v Sloveniji Se Strinja, da Mora eu narediti več Za Zaščito pravic lgBtQI+ oSeB. 
povprečje v eu je 61 %. 

72 % Mladih v Sloveniji Meni, da Bi eu Morala Zagotoviti doStop do doStojnih in cenovno doS-
topnih Stanovanj Za vSe državljane. povprečje v eu je 69 %.

Negativni vpliv pandemije so zaradi večje ranljivosti najbolj občutili mladi. Poleg tega je pandemija izpostavila problem družbene neena-
kosti in neenakosti med spoloma. V tem delu so obravnavana naslednja vprašanja: 

• Kateri so po mnenju mladih najpomembnejši ukrepi za povečanje enakopravnosti in zagotovitev, da nihče ne bo zapostavljen?   
• Katere so najbolj pereče socialne politike in vprašanja? 
• Kateri so po mnenju mladih najboljši načini za odpravo neenakosti med spoloma?

velIka večIna MladIh v SlovenIjI SI želI Bolj SocIalne eu



7. Številke prikazujejo odstotek anketirancev, ki so izbrali posamezni odgovor. Anketiranci so izbrali tri prednostne naloge izmed devetih možnih.
8. Številke prikazujejo odstotek anketirancev, ki so izbrali posamezni odgovor. Anketiranci so izbrali tri prednostne naloge izmed enajstih možnih.

TrajnosTnosT 

MladI v SlovenIjI želIjo pravIčne plače Za kMete In Standarde Za 
vISoko kakovoSt hrane8

Podnebne spremembe so vroča tema na evropski ravni, v okviru katere je Komisija leta 2019 predstavila evropski zeleni dogovor, od 
začetka vojne v Ukrajini pa je v ospredju razprav energetska neodvisnost. V tem delu so obravnavana naslednja vprašanja: 

• Ali mladi menijo, da EU stori dovolj v boju proti podnebnim spremembam?  
• Kateri bi morali biti prednostni ukrepi, s katerimi bi dosegli prehod na podnebno nevtralnost? 
• Kaj mladi Evropejci menijo o vlogi lokalnih prehranskih verig?

Boju proti podneBniM SpreMeMBaM Bi Morali po Mnenju Mladih v Sloveniji in drugih evropSkih 
državah, ki So Sodelovale v anketi, naMeniti drugi najvišji delež SredStev v okviru Svežnja eu Za 

okrevanje po pandeMiji covId-19.

62 % Mladih v Sloveniji Se Strinja, da eu ne Stori dovolj Za podneBje in okolje.  
evropSko povprečje je 65 %.  

MladI v SlovenIjI poudarjajo tudI potreBo po oSkrBI S čISto energIjo In 
ZManjšanju oneSnaževanja7

Boj protI podneBnIM SpreMeMBaM je Za Mlade v SlovenIjI ena najpoMeMBnejšIh nalog 

Najpomembnejše prednostne naloge podnebne 
politike po mnenju mladih v Sloveniji
1. Zmanjšanje onesnaževal v zraku, vodi, tleh in potrošniških 

izdelkih  50 % 

2. Oskrba s čisto, cenovno dostopno in varno energijo 45 % 
3. Zagotavljanje, da je boj proti podnebnim spremembam pošten 

in pravičen za vse 34 %

Najpomembnejše prednostne naloge po mnenju mladih 
v Sloveniji
1. Pravične plače in plačilo/dohodkovna podpora za kmete  34 % 

2. Standardi za varno, zdravo in visokokakovostno hrano  30 % 
3. Izboljšane lokalne dobavne verige  29 %

Najpomembnejše prednostne naloge podnebne politike po 
mnenju mladih v Evropi
1. Pravične plače in plačilo/dohodkovna podpora za kmete 36 % 

2. Več podpore za male kmete in lokalne pridelovalce 28 % 
3. Varstvo okolja in modernizacija kmetijskih dejavnosti 28 %

Najpomembnejše prednostne naloge podnebne 
politike po mnenju mladih v Evropi
1. Zmanjšanje onesnaževal v zraku, vodi, tleh in potrošniških 

izdelkih  41 % = enako pomembni prednostni nalogi = 

1. Zagotavljanje, da je boj proti podnebnim spremembam 

pošten in pravičen za vse 41 % 
3. Oskrba s čisto, cenovno dostopno in varno energijo 40 %

velika pripravljenoSt Za ukrepanje Se kaže tudi v teM, da 53 % Mladih Slovencev podpira 
idejo, da Bi eu dala prednoSt okolju pred goSpodarStvoM, tudi če Bi to poMenilo iZguBo 

nekaterih delovnih MeSt.



9. Za popolne rezultate glejte zadevni strateški dokument Graditelji napredka: naslednja evropska generacija. Kako vojno v Ukrajini vidijo mladi.

Evropa v svETu 

Vloga EU v svetu je vroča tema. Vprašanja varnosti, obrambe in evropske integracije so od začetka vojne v Ukrajini še bolj v 
ospredju. V tem delu so odgovori na naslednja vprašanja:  

• Kaj mladi menijo o EU na svetovnem prizorišču? 
• Kaj bi morali storiti glede širitve EU? 
• Ali mladi Evropejci podpirajo ustanovitev skupne evropske vojske ali ji nasprotujejo? 
• Kaj mladi Evropejci menijo o vojni v Ukrajini?

61 % Mladih v Sloveniji Se Strinja, da Bi eu Morala Storiti več Za to, da Bi oMogočila pridružitev 
SoSednjih držav. to je precej nad povprečjeM v eu (49 %).

52 % Mladih v evropi Se Strinja, da Bi eu Morala povečati Svojo SuverenoSt in Se na področjih, 
kot So oBraMBa, trgovina in digitaliZacija, ne Bi SMela več Zanašati na druge države po Svetu.

večIna MladIh v SlovenIjI vIdI prednoStI v teM, da jIh eu predStavlja na 
SvetovneM prIZorIšču In da Se eu prIdružIjo SoSednje države

polovIca anketIrancev v SlovenIjI je naklonjena 
uStanovItvI Skupne vojSke eu 

55 % Mladih v Sloveniji Se Strinja, da Bi eu Morala iMeti večja pooBlaStila Za predStavljanje 
evrope na SvetovneM priZorišču Z eniM glaSoM. v eu je ta delež 52 %.

76 % Mladih v evropi podpira ohranjanje Strogih 
goSpodarSkih Sankcij, ki trenutno veljajo Za ruSijo.

50 % Mladih v Sloveniji Se Strinja, da Bi Se vojSke vSeh držav eu Morale Združiti v Skupno ev-
ropSko vojSko. povprečje v eu je 45 %.

MladI v evropI SI želIjo večjo neodvISnoSt eu In ohranjanje StrogIh 
SankcIj protI ruSIjI ZaradI vojne v ukrajInI9



10. Številke prikazujejo odstotek anketirancev, ki so izbrali posamezni odgovor. Anketiranci so izbrali dve prednostni nalogi s seznama šestih možnih.
11. Številke prikazujejo odstotek anketirancev, ki so izbrali posamezni odgovor. Anketiranci so izbrali tri prednostna področja s seznama dvanajstih možnih.
12. Številke prikazujejo odstotek anketirancev, ki so izbrali posamezni odgovor. Anketiranci so izbrali največ tri prednostne ukrepe s seznama desetih možnih.

ZgradITI naZaj BoljE

MladI v SlovenIjI SI želIjo, da BI po pandeMIjI še naprej poMaga-
lI ljudeM v StISkI In FInancIralI raZISkave IZ javnIh SredStev12

evropa, naSlednja generacija je Spregovorila, 
evropa, čaS je Za ukrepanje!

MladI v SlovenIjI IMajo glede tega, kako BI Se eu Morala SpreMenItI 
po pandeMIjI, podoBna Mnenja kot večIna MladIh evropejcev10

Julija 2020 je Evropski svet odobril izredni sveženj za okrevanje Evrope po pandemiji COVID-19 v vrednosti 800 milijard EUR. 
Ta sveženj je priložnost, da Evropo izboljšamo in preoblikujemo ter jo »zgradimo nazaj bolje«.  
V tem delu so odgovori na naslednja vprašanja: 

• Kako bi se EU morala spremeniti po pandemiji? 
• Kako bi mladi Evropejci želeli, da bi se porabila sredstva iz svežnja za okrevanje? 
• Katere ukrepe, sprejete v odziv na pandemijo, bi morali ohraniti tudi v prihodnje?

največ SredStev Za okrevanje po pandeMIjI covId-19 BI 
MoralI naMenItI ZdravStvu In SocIalnIM StorItvaM11

Najpomembnejša področja po mnenju mladih v Sloveniji
1. Zdravstvo in socialne storitve 38 % 

2. Boj proti podnebnim spremembam 31 % 
3. Zmanjšanje dolga in znižanje inflacije 31 %

Najpomembnejša področja po mnenju mladih v EU 
1. Zdravstvo in socialne storitve  35 % 

2. Boj proti podnebnim spremembam 32 % 
3. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 25 %

Najpomembnejše spremembe EU po pandemiji po mnenju 
mladih v Sloveniji
1. Namenjanje več pozornosti zdravstvenim sistemom  37 % 

2. Večja delitev stroškov in finančnega bremena pandemije ali krize  35 % 
3. Enotnejši odziv na globalne nevarnosti in izzive 34 %

Najpomembnejše spremembe EU po pandemiji po mnenju 
mladih v Evropi 
1. Namenjanje več pozornosti zdravstvenim sistemom 34 % 

2. Enotnejši odziv na globalne nevarnosti in izzive 30 % 
3. Večja delitev stroškov in finančnega bremena pandemije ali krize  30 %

trije največkrat iZBrani ukrepi, Sprejeti v odZiv na pandeMijo, ki Bi jih Morali ohraniti 
tako v Sloveniji kot drugod po evropi, So: poMoč tiStiM, ki So v najhujši StiSki, delo in 

iZoBraževanje od doMa ter povečanje javnega Financiranja raZiSkav in raZvoja.
vendar pa je Bilo nekaj raZlik: 

veliki večini Mladih v Sloveniji (63 %) Se Zdi najpoMeMBnejše ohranjanje poMoči tiStiM, ki So 
v najhujši StiSki. v evropi je ta delež 42 %.

MladiM v Sloveniji Se Zdi Manj poMeMBno, da Bi ohranili Finančno poMoč drugiM državaM po 
Svetu Za Boj proti pandeMiji (11 %), kot MladiM po evropi (22 %).


