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PREDMET: Zaključak rasprave „Sudjelovanje mladih u demokratskom procesu“ 

 

Uz nadolazede lokalne izbore, ponovno je aktualno pitanje koliki odaziv mladih možemo očekivati. Svi 

dosadašnji izbori pokazali su zabrinjavajude malu izlaznost mladih. Znači li to ujedno i 

nisku participaciju mladih u političkom životu opdenito. Možemo li biti zadovoljni sadašnjom razinom 

demokratskog obrazovanja ili je situaciju potrebno bitno promijeniti? Mladi kao sudionici 

aktivnog političkog i društvenog života, unatoč osobnom angažmanu i ambiciji narijetko ostaju 

zakinuti,  te ne nogu utjecati na donošenje odluka, društvena zbivanja i provođenje konkretnih 

projekata u svojoj sredini. Također, iako ima mnogo zainteresiranih za sudjelovanje u 

političkom životu, razina informiranosti mladih o značenju i ulozi samih izbora je relativno niska. 

Zbog aktualnosti problematike Savjet mladih je u sklopu 3. sjednice organizirao raspravu na temu 

Sudjelovanje mladih u demokratskom procesu. Rezultat rasprave zaključci su podijeljeni prema 

potencijalnom nosiocima predloženih aktivnosti – vrtidki odgoj, osnovne i srednje škole.  

„Educiranost o demokratskom procesu temelj je tolerantnog, prosperitetnog i civiliziranog društva. 

Participacija u demokraciji širok je pojam, a prečesto se poistovjeduje sa pripadnošdu političkoj opciji. 

Savjet mladih Krapinsko -  zagorske županije želi naglasiti važnost postepenog približavanja pojma 

demokracije mladima. Imajudi u vidu kompleksnost tematike, predlažemo da se mladima demokracija 

i društvena participacija približava kontinuirano od najranijih dana.  

Pritom predlažemo da se ved djeci u vrtidu ukaže na postojanje institucija koje brinu za javno dobro, 

konkretno smatramo kako bi se podigla svijest posjetom jedinicama lokalne vlasti. Za djecu vrtidke 

dobi to je još jedan „izlet“ ali u širem kontekstu odrastanja, sigurni smo kako je svijest o postojanju 

takve institucije prvi i nužan korak u kasnijem shvadanju kompleksnosti demokracije.  



U osnovnoškolskoj dobi, posebice u završnim razredima mladi razvijaju kritički stav, smatramo kako 

je to idealno vrijeme za poticanje debata kako bi što više mladih usvojilo praksu uvažavanja različitih 

stavova, načela argumentirane rasprave, a u konačnici i kako bi razvili vlastito kritičko mišljenje o 

događajima u okolini. Smatramo važnim od najranije dobi osvijestiti mlade o pravu na drugačije 

mišljenje, pravu na izbor te važnosti osobnih stajališta. Uz debate, za osnovne škole predlažemo 

organiziranje susreta sa gradonačelnikom ili opdinskom načelnikom jer smatramo da lokalna vlast 

mora mladim osobama jasno dati do znanja kako je tu i da brine o njihovim interesima koliko god 

mladi bili. Sljededi korak bio bi posjet lokalnoj i regionalnoj samoupravi, jer posjet određenoj instituciji 

najbolje omoguduje shvadanje njene funkcije u društvu. Također prakticiranje transparentnih 

demokratskih principa prilikom izbora predstavnika razrednog i školskog vijeda učenika prigoda je da 

se steknu prva iskustva sudjelovanja u demokraciji. 

Srednjoškolski uzrast predstavlja mlade osobe za razvijenim kritičkim stajalištima i izraženim 

vlastitim mišljenjima o brojnim temama. Također upravo se tijekom završnih razreda srednje škole 

mlade osobe po prvi puta nalaze u svojstvu birača. Stav je Savjet mladih kako je apsolutno nužno u 

tim godinama postidi potpunu svijest o načinu funkcioniranja institucija demokratskog društva i 

njihovim ulogama u istom. Poštujudi u svakom trenutku individualnost i pravo na vlastiti stav mladim 

osobama nužno treba ostaviti slobodu da sami formiraju mišljenje o političkim opcijama. S druge 

stane uloga šireg društva (škole, udruge, stručne organizacije, jedinice lokalne i regionalne 

samouprave) nikako ne smije ostati pasivna. Pritom se snažno zalažemo i podupiremo organizaciju 

debata i provođenje edukacija na temu demokratskog procesa. Nastava politike i gospodarstva u 

srednjim školama zasigurno nije dostatna mladoj osobi kako bi bila  upoznata sa demokratskim 

procesom. Predlažemo da se srednjoškolcima organizirano omogudi posjet Hrvatskom saboru, 

kontinuirano nudi sudjelovanje na debatama i okruglim stolovima. Predstavnici regionalne 

samouprave trebali bi izdvojiti vremena i posjetiti sjednice vijeda učenika u svakoj srednjoj školi i time 

pokazati brigu o njihovom uzrastu. Također predlažemo organizaciju simuliranih zasjedanja 

županijske skupštine u kojoj bi sudjelovali srednjoškolci te na taj način upoznali iz prve ruke način 

funkcioniranja regionalne samouprave.  

Savjet mladih smatra kako je edukacija o demokraciji preduvjet aktivnog društvenog života. Aktualna 

problematika niske izlaznosti mladih na izbore time bi se prevenirala. Također mladi bi u značajnijoj 

mjeri sudjelovali u procesu donošenja odluka koje ih se tiču jer pružanjem prostora za raspravu ideje 

lakše pronalaze put do donositelja odluka.“     
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