
Slovenska mladina v primežu
individualizma, prekarnosti in stresa

Kako se mladi v Sloveniji soočajo s stresom in vedno večjo individualizacijo? Katere vrednote so zanje 
pomembne? Kaj si želijo doseči in česa jih je v življenju najbolj strah? Kako preživljajo prosti čas? V kolikšni meri 
zaupajo vladi in Evropskemu parlamentu ter koliko odgovornosti so pripravljeni prevzeti? Najpomembneje pa, ali 
vidijo svojo prihodnost v tujini ali v Sloveniji?
To je le nekaj vprašanj, na katera so odgovorili mladi v Sloveniji v popolnoma novi empirični Raziskavi o mladih 
v Sloveniji 2018/2019, ki jo je izvedla fundacija Friedrich Ebert Stiftung. Reprezentativni vzorec je obsegal 1000 
mladih, starih od 14 do 29 let, ki smo jih povprašali o njihovem odnosu, pričakovanjih in skrbeh. 
To je druga raziskava o mladih, ki jo je v Sloveniji izvedla fundacija Friedrich Ebert Stiftung (prva je bila izvedena 
leta 2013). Ne opisuje samo tega, kako mladi vidijo svojo prihodnost, ampak podaja tudi predloge o tem, kako 
jim lahko širša družba pomaga in zanje ustvarja priložnosti v Sloveniji. Podana bo tudi zanimiva regionalna 
primerjava, ker je raziskava del mednarodnega raziskovalnega projekta o mladih fundacije Friedrich Ebert 
Stiftung, ki obsega 11 sočasnih raziskav v jugozahodni Evropi: deset nacionalnih raziskav in eno regionalno. 

Vljudno vas vabimo na prvo predstavitev ključnih ugotovitev Raziskave o mladih v Sloveniji 2018/2019. 
Pridružite se nam in delite svoje mnenje.
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Registracija in dobrodošlica ob kavi

Pozdravna nagovora:
Türkan Karakurt, direktor fundacije Friedrich Ebert Stiftung Zagreb
Peter Lange, prvi sekretar na veleposlaništvu Zvezne republike Nemčije v Ljubljani

RAZISKAVA O MLADIH V SLOVENIJI 2018/2019: KLJUČNE UGOTOVITVE IN SPOROČILA 
Dr. Andrej Naterer, vodja nacionalne raziskave, Univerza v Mariboru  
Dr. Miran Lavrič, vodja regionalne raziskave o mladih, Univerza v Mariboru

PANELNA RAZPRAVA: KAJ BI MORALI POLITIKA IN ŠIRŠA DRUŽBA STORITI,
DA BI POMAGALI MLADIM V SLOVENIJI?     
Dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
Tea Jarc, predsednica sindikata Mladi plus
Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije
Dr. Andrej Naterer, vodja raziskav, Univerza v Mariboru  
Dr. Miran Lavrič, vodja regionalne raziskave o mladih, Univerza v Mariboru

Program bo povezoval: Toni Cahunek, novinar

Konec panelne razprave 

Sreda, 17. april 2019 ob 16.00 
EDVARD, Igriška 5, Ljubljana

Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.


