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Sedmi forum Strategije 
Evropske unije za 
jadransko-jonsko 

regijo (EUSAIR) je 
bil letos v Tirani, 

ki je tudi evropska 
prestolnica mladih. 

Veliko je za mlade 
prispevala Slovenija 

z mednarodnim 
projektom Popri

Naj gredo v tujino, 
nato pa se vrnejo 
domov

M
ladi. Na njih je bil velik 
poudarek na letošnjem 
sedmem forumu Stra-
tegije Evropske unije 
z a  j a d r a n s k o - j o n -
sko regijo (EUSAIR) v 

Tirani. Glavno mesto Albanije je letos evropska 
prestolnica mladih in tudi zato vibrira. Od za-
četka letošnjega leta prirejajo številne dogodke, 
skupno jih bo kar tisoč, je izpostavila Aspasanja 
Kongo, predstavnica evropske prestolnice mladih. 
V zadnjih dveh letih so že precej spremenili svojo 
mladinsko politiko, a čaka jih še veliko dela, je 
povedala. Med prvimi asociacijami, povezanimi 
z mladimi, v državi namreč še vedno ostaja beg 
možganov. Bolj ali manj zavedno so to potrjevali 
številni sogovorniki in frazo nenehno povezova-
li s številnimi drugimi tematikami foruma. Za-
nimalo nas je, kako položaj mladih v svoji državi 
vidi 24-letna Albanka Dena Ristani, ki je prav tako 
prisluhnila razpravam v domačem mestu. "Imamo 
celo državo, a priložnosti za mlade so le v Tirani. 
Beg možganov je vse bolj prisoten, mladi ljudje se 
selijo v tujino. Nemogoče je namreč, da bi si lahko 
v Tirani privoščili najem stanovanja, cene gredo v 
nebo, mnogi lahko zato živijo le s starši. Samo za 
najemnino, pa še to v stanovanju s slabimi pogoji, 
morajo odšteti 300 evrov, kar je več, kot je v Alba-
niji minimalna plača," je povedala. Sama priložno-
sti že nekaj časa išče v tujini, študij angleščine in 
prevajalstva je sicer zaključila v Tirani, kjer imajo 
dandanes dobre fakultete, poudarja. Trenutno pa 
Ristanijeva študira še v Sarajevu.

Okoljska vprašanja skozi družbeno

Na debati - EUSAIR kot ključno orodje prispeva-
ti evropski zeleni dogovor v jadransko-jonsko 
regijo in olajšati širitev Evropske unije na Za-
hodni Balkan - je Klajdi Kaziu, generalni sekre-
tar društva za Združene narode Albanija (UNA) 
in mlad evropski ambasador, izpostavil, da je na 
okoljska vprašanja in podnebne spremembe nujno 
treba gledati skozi družbeno prizmo. "Vsakič, ko 
pomislim na zeleno agendo, evropski zeleni do-
govor, ne pomislim na akcijske plane, poročila, 
dokumente. Pomislim, kaj zame denimo v praksi 
pomeni zeleni transport. To je možnost, da svoj 
avto pustim doma in se peljem s kolesom, pomeni 
tudi povezavo v regiji z električnim vlakom. Jo 
v naši regiji imamo? Ne, nimamo. S tem se vse 
začne. Veliko govorimo o povezovanju, spravi - 
to je izraz, ki ga na Zahodnem Balkanu pogosto 
uporabljamo. Sprava pa lahko pride s povezova-
njem ljudi. Trudimo se povezati Albance in Srbe, 
a kako jih lahko povežemo, če je do Beograda 
mogoče priti le z letalom? To je zame perspektiva, 
na kateri moramo graditi - družbena perspektiva 
zelenega dogovora na Zahodnem Balkanu," razmi-
šlja. Posebno kritičen je bil do tega, da se mladim 
da beseda, a se jih ne posluša.

Irena Topalli je vodja mednarodnih odnosov pri 
Evropski prestolnici mladih 2022 in sodelav-
ka v Nacionalnem mladinskem kongresu, ki je z 

Urška Polanc

V jadransko-
jonski regiji 
so priložnosti, 
premiki  
za mlade,  
a ti si jih lahko 
v prvi vrsti 
naredijo le 
sami
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občino Tirana sodeloval pri pripravi prijave za pre-
stolnico. Gre za krovno organizacijo mladih iz ce-
lotne Albanije, ki v svoji mreži šteje več kot 120 
mladinskih organizacij, platform ... Pomembno 
se jim zdi smiselno sodelovanje mladih, ne da se 
zgolj pojavljajo na dogodkih in jih preštevajo, ko 
jih potrebujejo. Že leta se namreč trudijo povečati 
angažiranost mladih, da bi dobili svoj prostor, pri-
ložnosti, podporo, da bi bili primerno zastopani, 
njihov glas pa slišan in upoštevan. To je navseza-
dnje tudi osnovni namen naziva, ki ga nosi alban-
ska prestolnica. Naziv, ki jim je prej predstavljal 
samo sanje, so prejeli v zelo pomembnem trenut-
ku, saj so deset dni pred tem Nizozemska, Nemčija 
in Francija Albaniji zaprle vrata za vstop v Evrop-
sko unijo, je izpostavila. "To, da smo mladi prido-
bili evropsko prestolnico mladih, je bilo sporočilo 
naši vladi, da mladi ljudje lahko sodelujejo na raz-
ličnih nivojih, dokler jih podpiraš in jih dojemaš 
kot pomembne deležnike, igralce, ki lahko sode-
lujejo v političnih procesih," je dodala.

Podjetniške ideje, ki spodbujajo 
pametni, zeleni in trajnostni prehod

Levji delež, da mladi na forumu niso obviseli le kot 
mrtva črka na papirju, kakor je prepogost trend, 
in so tako dobili priložnost predstaviti se pred od-
ločevalci, je na forumu EUSAIR in s tem evropski 

prestolnici mladih, katere namen je spodbujanje 
znotrajevropskega sodelovanja med mladimi, pri-
spevala tudi Slovenija. Primorski tehnološki park 
je namreč vodja projekta in "lastnik" blagovne 
znamke Popri, tudi EUSAIR POPRI youth, tekmo-
vanja v podjetniških idejah mladih, ki se je pred 
leti iz lokalnega razvil v vseslovensko gibanje in 
kasneje tudi v mednarodno tekmovanje. Vse pred-
sedujoče države so na podlagi deklaracije iz Izole 
in Tirane zavezane k nadaljnjemu razvoju in pro-
mociji mreže Popri za mlade ter uporabi najboljših 
podjetniških idej, ki spodbujajo pametni, zeleni in 
trajnostni prehod v jadransko-jonski regiji.

Da danes resnično po-
ve z uj e j o  m l a d e v  j a -
dransko-jonski regiji, so 
pokazali tudi v Tirani, 
ko so se mladi iz devetih 
vključenih držav prvič 
srečali tudi v živo. "V tem 
času - naslednje leto bo 
20-letnica 'poprov' - smo 
se naučili, da so ti mladi 
odgovorni državljani, 
da vidijo, kaj se dogaja v 
družbi. Imajo odprte oči 
in ušesa, živijo, vidijo, 
kaj je ekološko, trajno-
stno. Prežeti so z idejami 

in jih potem razvijajo v poslovne modele. Mi jih 
ne učimo, ne opozarjamo, da naj bodo ekološki, 
zeleni, digitalni, vse to, kar Evropa želi od nas, 
saj oni s tem že živijo in je za njih samo po sebi 
umevno," je izpostavila Bojana Cipot, vodja med-
narodnega projekta Popri, ki jo veseli, da so bili 
njihovi dogodki v Tirani med najbolj obiskanimi.

EUSAIR kot precej mlada makroregionalna stra-
tegija v primerjavi z drugimi šele gradi ustalje-
no platformo, pri kateri bodo sodelovali mladi. 
Slovenska služba vlade za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko (SVRK) in Center za evropsko 
prihodnost (CEP) sta tako v letošnjem letu priče-
la izvedbo EUSAIR komunikacijske akademije, ki 
so jo razdelili na dva dela. Vzporedno s progra-
mom za komunikatorje z ministrstev in različne 
zaposlene, ki pokrivajo področja EUSAIR, so po-
nudili še program za mlade iz držav članic, ki jih 
zanima strategija, se v njej udejstvujejo in si želijo 
pridobiti oprijemljiva znanja s področja komuni-
kacijskih ved. Ponujajo jim znanja in veščine na 
področju (digitalnega) komuniciranja, ob tem pa 
mlade usmerjajo in gradijo platformo, s pomočjo 
katere se bodo lahko še naprej udejstvovali v stra-
tegiji. Ta četrtek in petek so izvedli drugi modul, 
na katerem je 35 mladih iz devetih držav članic 
sodelovalo na delavnicah (nove digitalne platfor-
me, javno nastopanje ...). Konec oktobra bo tretji 
modul potekal v živo, takrat bodo za zaključek 


