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Na Blejskem strateškem forumu za mlade o izzivih demokracije 

Že enajstič bo ob Blejskem strateškem forum (BSF) potekal tudi Blejski strateški forum za mlade – 
Young BSF. Ustvarjen je bil z namenom, da ob robu BSF omogoči povezovanje obetavnih mladih 
posameznikov iz regije in drugih držav, med sabo in z udeleženci BSF. BSF za mlade je platforma, ki 
omogoča odkrito in razgibano razpravo o izzivih sedanjosti in prihodnosti ter tako izmenjavo mnenj 
med mladimi, ob njihovem aktivnem sodelovanju na BSF pa tudi z uveljavljenimi mednarodnimi 
osebnostmi. 

Letošnji BSF za mlade bo potekal med 26. in 28. avgustom v Ljubljani, nato se bodo sodelujoči 29. 
in 30. avgusta udeležili in sodelovali na BSF na Bledu. Na konferenci bo sodelovalo 36 mladih, 
predvsem iz držav Srednje in Jugovzhodne Evrope ter iz širšega območja, vsega skupaj iz 20 držav. 
Pridružilo se jim bo 20 uveljavljenih govornikov, panelistov in voditeljev delavnic. 

Kot vsako leto ima konferenca rdečo nit, ki jo tokrat povzema naslov Demokracije, pripravljene na 
sodobnost (Democracy fit for the new age). Demokracija ni stabilen pojem in ni povsod enak način 
upravljanja. Razvija se in se prilagaja širši preobrazbi družbe in splošnemu razumevanju 
demokratičnosti ter se odziva na spreminjajoče se okolje. Za nami je nemirno obdobje, ki so ga med 
drugim zaznamovali pandemija covida-19, vrnitve vojne v Evropo, hiter razvoj tehnologij in vedno 
večja polarizacija v družbi. Vse te krizo so dodobra pretresle celotno družbo. 

So naše demokracije kos takim krizam? Ali lahko v sedanjih okvirih najdemo odgovore na ključna 
vprašanja našega časa? So demokracije pripravljene na sodobnost? To je le nekaj vprašanj, o katerih 
bodo udeleženci razpravljali skozi prizmo štirih vsebinskih stebrov: (1) iskanje skupnih mednarodnih 
rešitev za mednarodne izzive (transnacionalno sodelovanje), (2) kako lahko raznolike družbe 
bogatijo, (3) prednosti in pomanjkljivosti različnih demokracij in (4) vloga medijev in dezinformacij. 

Blejski strateški forum za mlade 2022 bo v petek, 26. avgusta odprla predsednica Državnega zbora 
Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič v slovenskem parlamentu. Po končanih uvodnih 
nagovorih se bo pridružila sodelujočim v interaktivni razpravi, ki bo potekala na temo izzivov in 
priložnosti za demokracije. V razpravi bodo sodelovali tudi mladi poslanci državnega zbora. Sledila 
bosta dva intenzivna dneva razprav in delavnic ter večernega programa. 
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