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UKLJUČIVANJE MLADIH ZA GOBALNO DJELOVANJE!  

MLADI KAO MOTOR SNAGA DRUŠTVA  

Međunarodni dan mladih obilježava se 12. kolovoza, a cilj je podići 

svijest o značenju mladih i njihovoj ulozi u društvu. Sama je svrha 

obilježavanja ovog dana usmjeriti pozornost na mlade koji se suočavaju s 

raznim i ne tako malim brojem problema i izazova.  

Velika stopa nezaposlenosti, iseljavanje, slaba uključenost mladih u 

politički život zajednice, nedostatak prostora za kvalitetno provođenje 

slobodnog vremena, nemogućnost osamostaljivanja – samo su dio 

spomenutih problema i izazova s kojima se suočavaju mladi u Hrvatskoj, 

pa i ostatku svijeta.  

Ovogodišnja tema: UKLJUČIVANJE MLADIH ZA GLOBALNO 
DJELOVANJE  

Ovogodišnjom temom želi se istaknuti načine na koje uključivanje mladih 

na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini obogaćuje nacionalne i 

multilateralne institucije i procese, kao i izvlačiti pouke o kako se njihova 

zastupljenost i angažman u formalnoj institucionalnoj politici može 

značajno poboljšati.  

Omogućivanje uključivanja mladih u formalne političke mehanizme 

povećava poštenost političkih procesa smanjenjem demokratskog deficita, 

doprinosi boljim i održivijim politikama, a ima i simboličku važnost koja 

može dodatno pridonijeti vraćanju povjerenja u javne institucije, naročito 

među mladima. Nadalje, velika većina izazova s kojima se čovječanstvo 

trenutno suočava, poput izbijanja COVID-19 i klimatskih promjena, 

zahtijeva usklađeno globalno djelovanje te značajno angažiranje i 

sudjelovanje mladih kako bi se učinkovito riješilo.  

Ovogodišnji Međunarodni dan mladih želi staviti fokus na uključivanje 

mladih putem slijedeća 3 međusobno povezana toka:  

 Uključivanje na razini lokalne zajednice  

 Uključivanje na nacionalnoj razini (formulacija zakona, politika i 

njihova provedba)  

 Uključivanje na globalnoj razini   

 

 

Pridružite se kampanji na društvenim mrežama #31DaysofYOUth 

i proširite ideju snažnijeg uključivanja mladih za globalne akcije! 

NA MLADIMA SVIJET 
OSTAJE…  
 

Danas obilježavamo 

Međunarodni dan mladih 

kojemu je cilj podići svijest o 

značenju mladih i njihovoj 

ulozi u društvu. 

Odluka o obilježavanju 

Međunarodnog dana mladih 

donesena je 1999. godine od 

strane Generalne 

skupštine UN-a koja je u 

svojoj rezoluciji prihvatila 

preporuku Svjetske 

konferencije za mlade. 

 

 

 


