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POZIV MLADIM, DA SPREGOVORIJO O STANOVANJSKI PROBLEMATIKI

Dragi predstavniki mladinskih organizacij idr. organizacij s področja mladine,
Mladinski svet Slovenije želi v času priprave oz. spreminjanja zakonodaje na področju nepremičnin,
predvsem Nacionalnega stanovanjskega programa, opozoriti na stanovanjsko problematiko mladih, ki
je (poleg zaposlovanja) ključno področje, ki mladim onemogoča osamosvojitev. Mesec junij bomo tako
namenili tovrtni problematiki. Mlade ob tem pozivamo, naj nam sporočijo, s kakšnimi konkretnimi
težavami se soočajo v okviru stanovanjske problematike (preko spletne strani www.avtonomen.si, ali
na stanovanja@mss.si), da bomo o tem področju lažje in bolj legitimno osveščali javnost. Prav tako
bomo na posvetu ob koncu meseca z zbrano problematiko soočili odločevalce na državnem nivoju.
V prilogi vam pošiljamo zgibanke, ki pozivajo mlade k sodelovanju pri zbiranju podatkov o konkretnih
stanovanjskih problemih, in vas prosimo, da jih razdelite med mlade oz. nasplošno tiste, ki se soočajo s
tovrstnimi težavami. Če osebno poznate posameznike, ki imajo ali pa so v preteklosti imeli te težave,
vas še posebej prosimo, da jim prenesete ta poziv. Skupaj bomo lahko učinkoviteje in podprto s
konkretnimi primeri lažje ozaveščali vse tiste, ki se s to problematiko ne srečujejo ali pa ne vedo, kako
pereča je.
Vse organizacije, ki se ukvarjate z mladimi na lokalnem nivoju, prav tako pozivamo, da v mesecu juniju
pripravite kakšno aktivnost na temo stanovanjske problematike mladih v vaših občinah; več o tem smo
zapisali v drugem delu tega dopisa.
O stanovanjski problematiki smo že pisali v programskem dokumentu Stanovanjska problematika
mladih, kjer smo v središče problematike postavili cenovno nedostopnost stanovanj za nakup in najem.
Ob tem smo položaj danes mladih tudi primerjali z generacijami v preteklosti, ki so bile v boljšem
položaju pri reševanju svojega stanovanjskega problema. Zavedamo se, da je danes sicer položaj za vse
enak in da tudi pripadniki starejših generacij, ki v mlajših letih niso mogli ustrezno dolgoročno poskrbeti
za tovrstne rešitve, niso v nič boljšem položaju. Zato k sodelovanju pri osveščanju in pri opredeljevanju
konkretnih problemov vabimo tudi ostale.
V upanju, da boste sodelovali pri k ozaveščanju javnosti o stanovanjski problematiki mladih, vas lepo
pozdravljamo.

Kamal Izidor Shaker
predsednik MSS

Če želite, vam lahko pošljemo tudi še več letakov.
O delu MSS na tem področju si lahko preberete na: www.avtonomen.si
Kontakt za morebitna vprašanja in dodatne informacije: Tanja Baumkirher, stanovanja@mss.si.

