
 

Slutim začetek nečesa, kar obeta, da bo spremenilo svet. 

Prisluhnimo glasovom mladih, ki jim še zdaleč ni vseeno.    

  

Kakšno Slovenijo si želim 

Nove generacije otrok in mladih, generacija Grete Thunberg in še 
mlajših, niso kot prejšnje. Jasno se zavedajo, da odrasli 
oblikujemo svet, v katerem odraščajo, ki ga bodo kmalu 
podedovali, v njem živeli in vzgajali svoje otroke. In ne, ni jim 
všeč, kakršnega smo izklesali! Še zdaleč jim ni vseeno, kakšen bo 
jutri. Vedo, kaj bi moralo bilo drugače, bolje, in si upajo na 
napake pokazati s prstom. To so generacije ozaveščenih otrok, ki 
znajo povedati, česa si želijo, o čemer priča knjiga, ki je  nastala na 
pobudo skupine somišljenikov z motom Onežimo svet pri založbi 
Društva Jasa. S pomočjo osnovnih in srednjih šol ter nekaterih 
splošnih knjižnic ter drugih zavodov so v dveh zaporednih 
šolskih letih od leta 2016 dalje izvedli natečaj, v katerem so otroci 
in mladi pripravili prispevke in risbe, s katerimi so povedali, 
kakšne Slovenije si želijo. In kar so otroci narisali in napisali, je 
tisto, o čemer bi morali govoriti mi, odrasli. (Morda pa niso otroci 
tisti, ki potrebujejo državljansko vzgojo?) Nastavili so ogledalo 
družbi, v katerem se odsevajo napake, ki se jih zavedamo ali pa jih 
vsaj slutimo. Urednik Anej Sam je njihove predloge, ideje ter 
etične in ekološke razmisleke zbral v sklope in jih opremil z 
robnimi mislimi najprodornejših mislecev, filozofov, književnikov 
in drugih umetnikov preteklih stoletij. Z urednikovo besedo je dal 
posodo mislim mladih, knjigi kot celoti pa so premišljujoče 
spremne besede napisali ugledni Slovenci – pesnica in pesnik, 
sociolog, psihoterapevt, profesorica, zdravnik… Knjiga, ki jo 
lahko beremo stran za stranjo, po temah ali naključno, vabi v 
premislek in pogovor doma, v šoli in v družbi. Namenjena je 
otrokom, mladim in odraslim bralcem. 
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