NAŠA GODINA, NAŠ GLAS
Iako je ovo godina mladih, naša godina, tek sam nedavno saznala za to, a zašto? Često se mlade
ljude ne razumije i ne posvećuje im se dovoljno društvene pozornosti. Glas mladih je bitan, iako ih
se ne shvaća ozbiljno.
Izuzetno mi je drago što je baš u razdoblju od 12. kolovoza 2010. do 11. kolovoza 2011.
proglašena Godina mladih jer smatram da je stav mladih ljudi iznimno vrijedan te da može
odraslim osobama pomoći shvatiti neke bitne stvari u cjelokupnom životu. Naime, mladi uočavaju
probleme koje odrasli zanemaruju, možda zbog brojnih obveza koje vladaju u tom složenom svijetu
ozbiljnih i odraslih. Mladi ljudi često su neshvaćeni, a površno se smatra da je život nas mladih
lagodan i bez većih problema.
U posljednje vrijeme jedan od većih, aktualnih problema za nas mlade jest i Državna matura.
Ona predstavlja sve uočljiviji stres za srednjoškolce, a posebice maturante. Uočavam da se danas
glas maturanata nedovoljno čuje u društvu, kao da ih se uopće ne razumije. Kao mlada osoba u
potpunosti imam razumijevanje za njihov grč i strah. Do Državne mature imam još nepunu godinu
dana. Svjesna sam da je znanje moć te nastojim što više ulagati u kvalitetno učenje i stjecanje
vještina. Znanje je vrijednost koju nam nitko ne može nikada ukrasti. Stoga, držim da je iznimno
bitno ulaganje u obrazovanje mladih koji se, uz tu stručnu komponentu, moraju razvijati u poštene
i samosvjesne osobe jer, kako je od davnina poznato – na mladima svijet ostaje. Samo, kakav to
svijet?
Također, mladima u Hrvatskoj, ali i u svijetu, na globalnoj razini, treba potpora i državnih
struktura, pogotovo u ovim sve težim gospodarskim vremenima. No, bez obzira na sve složene
okolnosti koje nas okružuju, nikada ne smijemo zaboraviti ono što nam je uistinu bitno, a to je –
ljubav prema obitelji. Meni, kao mladoj osobi, iskrenu i pravu potporu pruža obitelj. Žao mi je
mladih osoba koje odrastaju bez obitelji jer to im doista otežava životni put ka uspjehu koji svi
priželjkujemo. Mladi su nesigurni u sebe i potpora obitelji im je iznimno značajna. U obitelji, školi,
društvu učimo biti tolerantni, a to je ključ uspjeha. Mlade ljude ne smije se omalovažavati. Riječ
mladih treba se saslušati jer i za najmanje pod ovim beskrajnim nebom mora postojati
dostojanstveno mjesto.
I ja nastojim saslušati svoje vršnjake i pomažem im ako sam u mogućnosti jer čovjek je ponajprije
socijalno biće kojemu je potrebna komunikacija. Nikada nisam prosuđivala ljude prema njihovoj
kulturi, religiji, naciji i doista poštujem svaku osobu na ovom svijetu. Držim da svaki čovjek ima
pravo dostojanstveno i pošteno živjeti.
Nadam se da će ova Godina mladih doprinijeti na značenju glasa mladih i naših ljudskih prava na
dostojanstveni i glasni stav i mišljenje u cjelokupnoj našoj civilizaciji jer mladi ne smiju biti
neshvaćeni kao cjelovite osobe. To nije dobro. Promjene koje bi mogle uslijediti kao posljedica
ignoriranja glasa mladih mogle bi biti od prekretničkog značenja. Kojeg i kakvog – pokazat će
nadolazeće vrijeme…
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