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GLAVNE UGOTOVITVE 
RAZISKAVE V SLOVENIJI

Ozadje in kontekst
Vseevropska kampanja »End Climate Change, Start Climate of Change« (Us-
tavimo podnebne spremembe, uveljavimo podnebje sprememb) projekta 
#ClimateOfChange, ki ga financira Evropska komisija, si prizadeva, da bi mla-
di Evropejci razumeli zapletene povezave med podnebnimi spremembami in 
migracijami. Ustvariti poskuša gibanje obveščenih ljudi, pripravljenih spreme-
niti svoj življenjski slog in zahtevati novo razvojno politiko. V zvezi s kampa-
njo www.climateofchange.info je bila med mladimi (od 15 do 35 let) izvedena 
raziskava v 23 evropskih državah, tudi v Sloveniji.

Povzetek
   Mladi v Sloveniji so v povprečju manj zaskrbljeni zaradi podnebnih spre-

memb kakor njihovi evropski vrstniki: 36 % jih je zelo ali izjemno zaskrblje-
nih zaradi podnebnih sprememb, med mladimi Evropejci pa je takih 46 %.

   Mladi v Sloveniji menijo, da so »podnebne spremembe samo« tretja najres-
nejša težava, s katero se spoprijema svet (podnebne spremembe se med 
mladimi Evropejci v povprečju uvrščajo na prvo mesto), za degradacijo 
okolja ter revščino in lakoto. Migracije se jim ne zdijo zelo resna težava, s 
katero se spoprijema svet.

   Mladi v Sloveniji so kritični do gospodarskega modela naše družbe: 83 % jih 
meni, da potrošniške navade niso trajnostne, če želimo ohraniti okolje, 74 % 
pa jih je prepričanih, da gospodarstvo koristi zlasti bogatim in vplivnim.

   Odločno podpirajo vladne ukrepe, ki se posvečajo podnebnim spremem-
bam: 78 % mladih v Sloveniji meni, da to, če vladni načrti ne obravnavajo 
onesnaževanja in podnebnih sprememb, pomeni, da politiki niso priprav-
ljeni prisluhniti navadnim ljudem, 69 % pa jih meni, da bi škodilo gospodar-
stvu, če vlada ne bi ukrepala.

   Polovica mladih v Sloveniji (50 %) meni, da bi morale tako bogate kot revne 
države nositi odgovornost za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb.

   Zdi se, da je ozaveščenost mladih v Sloveniji o podnebnih migracijah nizka 
– 75 % jih je slišalo bolj malo ali nič o izrazu »podnebni migranti«.

   Polovica mladih v Sloveniji (51 %) se strinja s trditvijo, da bi podnebni mi-
granti morali uživati enako pravno zaščito kakor ljudje, ki bežijo pred vojno 
ali preganjanjem.

   Mladi v Sloveniji so razmeroma malo pripravljeni prilagajati svoj življenjski 
slog, vendar jih 71 % pravi, da so volili ali bi volili politike, ki dajejo prednost 
obravnavanju podnebnih sprememb, migracij in podnebnih migracij.
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Kontekst
Stopnja zaskrbljenosti zaradi podnebnih sprememb je med mladimi v Sloveniji 
razmeroma nizka.

   Šestintrideset odstotkov mladih v Sloveniji je zelo ali izjemno zaskrbljenih 
zaradi podnebnih sprememb v primerjavi s 46 % enako zaskrbljenih mladih 
Evropejcev.

Slika 1: Stopnja zaskrbljenosti zaradi podnebnih sprememb

l 

  Sploh nisem zaskrbljen/a 
  Nisem zelo zaskrbljen/a
  Precej zaskrbljen/a 
  Zelo zaskrbljen/a 
  Izredno zaskrbljen/a     Podlaga: vsi udeleženci (n = 22.377 v EU23; 1017 v Sloveniji) 

Slovenija EU 23

25 %

43 %
17 %

4 %

11 %

31 %

39 %
12 %

15 %

3 %

3



   Mladi v Sloveniji menijo, da so podnebne spremembe tretja najresnejša 
težava, s katero se spoprijema svet, za degradacijo okolja ter revščino in 
lakoto. Obsežne migracije niso uvrščene visoko na seznamu resnih težav 
(18 %).

Slika 2: Dojemanje najresnejših težav, s katerimi se spoprijema svet

Degradacija okolja

Revščina in lakota

Podnebne spremembe

Širjenje nalezljivih bolezni

Gospodarske razmere  
in brezposelnost

Terorizem

Obsežne migracije

Naraščanje svetovnega 
 prebivalstva

Pomanjkanje pitne vode

Vojaški spopadi

Drugo

Nič od tega

51 %

40 %

36 %

33 %

30 %

22 %

18 %

15 %

14 %

9 %

2 %

1 %

44 %

36 %

46 %

36 %

30 %

29 %

13 %

13 %

12 %

14 %

1 %

1 %

  Slovenija 
  EU23

Podlaga: vsi udeleženci  
(n = 22.377 v EU23;  
n = 1017 v Sloveniji)
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Mladi v Sloveniji povezujejo potrošniško vedenje z degradacijo okolja in 
menijo, da je gospodarski model naklonjen privilegiranim. 

   Več kakor osem od desetih (83 %) jih meni, da naše potrošniške navade 
niso trajnostne, če želimo ohraniti okolje.

   Skoraj tri četrtine (74 %) jih meni, da je slovensko gospodarstvo urejeno 
tako, da daje prednost bogatim in vplivnim.

Slika 3: Dojemanje sedanjega gospodarskega modela Skupen  
odstotek 

tistih, ki se 
strinjajo 

11 %

7 % 11 % 18 %

27 %

19 %

19 %

14 %

32 %

28 %

21 %

22 %

23 %

27 %

15 %

15 %

9 %

14 %

17 % 11 %

10 %

4 %

6 % 74 %

83 %

51 %

36 %

 
Naše potrošniške navade niso trajnostne, če želimo ohraniti okolje.

 
Gospodarska rast koristi vsem, tudi ljudem v revnih državah.

Gospodarstvo v Sloveniji je urejeno tako, da daje prednost  
bogatim in vplivnim.

Vlada v Sloveniji bi se morala posvetiti zlasti okrevanju gospodarstva, 
tudi če bi morala sprejemati ukrepe, ki škodijo okolju.

  Odločno se strinjam.
  Strinjam se.
  Nagibam se k temu, da se strinjam.
  Nevtralno mnenje.
  Nagibam se k temu, da se ne strinjam.
  Ne strinjam se.
  Odločno se ne strinjam.
  Ne vem                Podlaga: vsi udeleženci v Sloveniji (n = 1017) 
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   Skoraj osem od desetih mladih v Sloveniji (78 %) meni, da je to, če vladni 
načrti ne obravnavajo onesnaževanja in podnebnih sprememb, dokaz, da 
vlada ni pripravljena prisluhniti navadnim ljudem. Omenimo še lahko, da 
jih 69 % meni, da je to, če vladni načrti ne obravnavajo onesnaževanja in 
podnebnih sprememb, slabo za gospodarstvo.

Slika 4: Če vladni načrti ne obravnavajo onesnaževanja in podnebnih 
sprememb, je to ...

   Polovica mladih v Sloveniji (50 %) meni, da bi morale tako bogate kot revne 
države nositi odgovornost za zmanjšanje posledic podnebnih sprememb, 
precej manj (37 %) jih meni, da je to zlasti odgovornost bogatih držav.

Slika 5: Katere države bi morale narediti največ za zmanjšanje posledic 
podnebnih sprememb?

slabo za 
gospodarstvo

dobro za 
gospodarstvo

dokaz, da vlada 
ni pripravljena 

prisluhniti 
navadnim ljudem

dokaz, da je 
vlada pripravljena 

prisluhniti 
navadnim ljudem

znak, da se vlada 
loteva napačnih 

prednostnih 
nalog

znak, da ima 
vlade pravilne 

prednostne 
naloge

nevarno in 
neodgovorno

nevarno in 
neodgovorno

69 %

31 %

78 %

22 %

75 %

25 %

70 %

30 %

Gospodarsko
razvitejše 

bogate države

Gospodarsko
manj razvite
revne države

Odgovornost  
bi morale nositi

tako bogate 
kot revne 

države

Nobena, saj 
za to niso 
odgovorne

države

Ne vem

37 % 7 % 50 % 2 % 4 %

Podlaga: vsi udeleženci v Sloveniji (n = 1017)

Podlaga: vsi udeleženci (n = 22.377); Slovenija (n = 1017)
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Ali mladi povezujejo podnebne spremembe 
z migracijami?

Mladi v Sloveniji so slabo ozaveščeni o podnebnih migracijah in jih nimajo za 
pomemben spodbujevalni dejavnik za migracije v Slovenijo.

   Tri četrtine mladih v Sloveniji (75 %) je slišalo bolj malo ali nič o izrazu 
»podnebni migranti«, kar je nad evropskim povprečjem (68 %).

Slika 6: Koliko ste že slišali o izrazu »podnebni migranti«? 

  Zelo veliko
  Razmeroma veliko 
  Bolj malo 
  Nič            Podlaga: vsi udeleženci (n = 22.377 v EU23; 1017 v Sloveniji) 

Slovenija EU 23

48 %

6 %

19 %

27 %

38 %

9 %

24 %

29 %
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   Skoraj polovica (46 %) mladih v Sloveniji meni, da so vojne in vojaški 
spopadi med glavnimi razlogi za migracije v njihovo državo.

   Samo 14 % mladih v Sloveniji meni, da so podnebne spremembe med 
najpomembnejšimi spodbujevalnimi dejavniki ali razlogi za migracije ljudi  
v Slovenijo, kar je nekoliko manj od evropskega povprečja (17 %).

Slika 7: Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši spodbujevalni dejavniki ali 
razlogi za migracije ljudi v vašo državo (izberite največ tri odgovore)?

   Polovica mladih v Sloveniji (51 %) se strinja, da bi morali podnebni 
migranti imeti enako pravno zaščito kakor ljudje, ki bežijo pred vojno ali 
preganjanjem.

Vojna in vojaški spopadi

Politično preganjanje  
in diskriminacija

Iskanje ekonomskih  
priložnosti

Priložnosti za  
izobraževanje in študij

Neenakost in  
neenakomeren razvoj

Združitev in ustvarjanje  
družine, na primer s poroko

Podnebne spremembe, ki 
povzročajo skrajne vremenske  

in okoljske spremembe

Drugi razlogi

46 %

42 %

40 %

36 %

33 %

16 %

14 %

10 %

50 %

39 %

49 %

32 %

23 %

16 %

17 %

6 %

1

  Slovenija 
  EU23

Podlaga: vsi udeleženci  
(n = 22.377 v EU23;  
n = 1017 v Sloveniji)
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Ali so mladi pripravljeni ukrepati?

Precejšnji odstotni delež mladih v Sloveniji meni, da so sami odgovorni za 
ukrepanje proti podnebnim spremembam, vendar je njihova pripravljenost 
prilagoditi svoj življenjski slog razmeroma nizka.

Slika 8: Ozaveščenost o podnebnih migracijah Skupen  
odstotek 

tistih, ki se 
strinjajo 

3 %

4 % 9 % 15 %

7 %

9 %

12 %

19 %

16 %

18 %

18 %

23 %

27 %

23 %

22 %

13 %

22 %

10 %

19 % 14 %

13 %

12 %

5 % 50 %

51 %

33 %

27 %

Podnebne spremembe bodo v prihodnje povzročale  
več migracij v Slovenijo.

Podnebne spremembe lahko prisilijo ljudi v Sloveniji,  
da se bodo preselili v drugo regijo ali državo.

Podnebni migranti bi morali imeti enako pravno zaščito  
kakor ljudje, ki bežijo pred vojno ali preganjanjem.

Podnebne spremembe so eden od razlogov, da v Evropo  
prihaja veliko migrantov.

  Odločno se strinjam.
  Strinjam se.
  Nagibam se k temu, da se strinjam.
  Nevtralno mnenje.
  Nagibam se k temu, da se ne strinjam.
  Ne strinjam se.
  Odločno se ne strinjam.
  Ne vem                Podlaga: vsi udeleženci v Sloveniji (n = 1017) 

6 %

25 % 6 %

7 %
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   Mladi v Sloveniji so prepričani, da podjetja in industrija ter Evropska unija 
nosijo največjo odgovornost za ukrepanje proti podnebnim spremembam 
(55 %). Poleg tega tretjina (33 %) mladih v Sloveniji meni, da so zlasti sami 
odgovorni za ukrepanje proti podnebnim spremembam, ta odstotni delež 
pa je podoben evropskemu povprečju (34 %).

   Toda samo 13 % mladih v Sloveniji je zelo zavzetih za to, da bi živeli 
trajnostno, torej so manj zavzeti za trajnostno življenje kakor večina mladih 
Evropejcev (19 %).1

Slika 9: Kdo je najbolj odgovoren za ukrepanje proti podnebnim spremembam?

1 Indeks zavzetosti temelji na vprašanju V6, ki sprašuje udeležence o njihovem vedenju in mnenjih v zvezi 
s trajnostnim življenjem. Za več podrobnosti glejte Glavno poročilo o več državah.

Podjetja in industrija

Evropska unija

Nacionalne vlade

Okoljevarstvene skupine

Vi osebno

Organizacija 
združenih narodov

Regionalni in lokalni organi

Drugo

Nihče ni odgovoren za to

Ne vem

55 %

44 %

42 %

38 %

33 %

26 %

17 %

3 %

3 %

0 %

52 %

32 %

49 %

17 %

34 %

27 %

14 %

3 %

4 %

0 %

  Slovenija 
  EU23

Podlaga: vsi udeleženci  
(n = 22.377 v EU23;  
n = 1017 v Sloveniji)
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   Tri četrtine mladih v Sloveniji (76 %) pravi, da so podpisali ali bi podpisali 
peticijo za ukrepanje v zvezi s podnebnimi spremembami in (podnebnimi) 
migranti. Podoben odstotni delež udeležencev (71 %) pravi, da so glasovali 
ali bi glasovali za politike, ki dajejo prednost ukrepanju v zvezi z omenjenimi 
vprašanji, nekoliko več kakor polovica (55 %) pa jih pravi, da bi bili pripravljeni 
udeležiti se oziroma so se že udeležili demonstracij v zvezi s temi vprašanji.

Slika 10: Naredil/-a sem ali bi naredil/-a kar koli od navedenega, da bi se  
lotil/-a reševanja podnebnih sprememb, migracij in podnebnih migracij
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Podpisati peticijo

26 % 50 % 13 % 11 %

Objaviti na spletu ali deliti z drugimi kar koli v zvezi s temi vprašanji

21 % 47 % 21 % 12 %

Spodbujati druge, naj ukrepajo

19 % 55 % 14 % 12 %

Glasovati za politike, ki dajejo prednost ukrepanju v zvezi s temi vprašanji

16 % 55 % 14 % 15 %

Bojkotirati nekatere izdelke

14 % 45 % 22 % 19 %

Podariti sredstva skupini ali kampanji, ki ukrepa v zvezi s temi vprašanji

12 % 50 % 21 % 17 %

Postati prostovoljec/ka ali delati v politični stranki stranki ali akcijski skupini

9 % 44 % 21 % 12 %

Udeležiti se nenasilnih protestov in zahtevati, naj politiki ukrepajo v zvezi s temi vprašanji

8 % 44 % 31 % 16 %

Udeležiti se mirnih demonstracij

8 % 46 % 31 % 14 %

Obrniti se na politika ali državnega predstavnika zaradi zaskrbljenosti v zvezi s temi vprašanji

5 % 41 % 35 % 19 %

  Naredil/-a sem
  Lahko bi naredil/-a
  Nikoli ne bi naredil/-a
  Ne vem                Podlaga: vsi udeleženci v Sloveniji (n = 1017) 

(Opomba: Odstotki v zgornjem grafičnem prikazu so zaokroženi na celo število, zato  

seštevek ni vedno 100 %.)



Kako stopiti v stik z mladimi?

Večina mladih v Sloveniji dobi informacije o podnebnih spremembah in 
migracijah na televiziji.

   Televizija, družbena omrežja in informativna spletna mesta so 
najpomembnejši viri mladih v Sloveniji za informacije o podnebnih 
spremembah in (podnebnih) migracijah.

Slika 11: Kje mladi v Sloveniji dobijo večino informacij o …?
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Televizija

Družbena  
omrežja

Informativna  
spletna  

mesta

Tiskani  
mediji

Spletna  
mesta za  

video
Pogovori  

s prijatelji,  
družino

Šola/ 
fakulteta

Radio

Knjige,  
letaki itd.

Ne dobim  
nobenih  

informacij

Ne vem

19 %

13 %

2 %

2 %

51 %

46 %

42 %

33 %

29 %

28 %

26 %

26 %

8 %

1 %

3 %

59 %

41 %

28 %

34 %

21 %

24 %

16 %

17 %

8 %

22 %

12 %

35 %

27 %

24 %

22 %

17 %

13 %

14 %

Podnebne 
spremembe Migracije

Podnebne 
migracije

Podlaga: vsi udeleženci v Sloveniji (n = 1017) 



   Precejšnji odstotni delež mladih v Sloveniji znova objavlja ali deli vsebine, 
ki jih drugi ustvarjajo o podnebnih spremembah (27 %), migracijah (20 %) in 
podnebnih migracijah (13 %).

Slika 12: Uporaba družbenih omrežij v zvezi s temi vprašanji
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44 %

27 %

9 %

33 %

38 %

20 %

8 %

43 %

29 %

13 %

8 %

55 %

Podnebne 
spremembe Migracije

Podnebne 
migracije

Metodologija
Terensko delo za raziskavo je izvajala agencija Ipsos, ki je uporabljala 
računalniško podprto spletno anketiranje (CAWI). Za reprezentativni vzorec 
mladih od 15 do 35 let so izvedli raziskavo v 23 evropskih državah. Med 29. 
oktobrom in 19. novembrom 2020 so skupaj anketirali 22.377 udeležencev. 
V Sloveniji so anketirali 1017 udeležencev. Rezultate na ravni države so 
ponderirali glede na starost, spol in regijo, enako velja za združene rezultate na 
evropski ravni, le da so dodali velikost populacije.

Branje 
vsebin, ki jih 

ustvarjajo 
drugi

Vnovično 
objavljanje/

deljenje 
vsebin, ki jih 

ustvarjajo 
drugi

Ustvarjanje 
svojih vsebin

Na družbenih 
omrežjih se 

ne ukvarjam 
s tem  

vprašanjem

Podlaga: vsi udeleženci v Sloveniji (n = 1017) 
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