Ljubljana, 22. 3. 2017

Zapisnik okrogle mize »Medgeneracijski pogovori o pomembnih evropskih
temah«
Dne 10. marca 2017 smo v prostorih Osnovne šole Nazarje izvedli okroglo mizo z naslovom
Medgeneracijski pogovori o pomembnih evropskih temah, ki je potekala v okviru projekta
Mostovi za Evropo pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki ga
sofinancira Erasmus +.

Nastop mlade harfistke
Na okrogli mizi smo se z evropskim poslancem Ivom Vajglom pogovarjali o
medgeneracijskem sodelovanju, vseživljenjskem izobraževanju in drugih pomembnih temah,
ki jih obravnavajo v evropskem parlamentu. Na okrogli mizi so sodelovali učenci 8. in 9.
razredov osnovnih šol iz Zg. Savinjske doline in člani slovenske skupine projekta Mostovi za
Evropo.

Nagovor Vere Pečnik
Uvodno besedo je imela podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, ki se je zahvalila prisotnim za
udeležbo in izpostavila pomembnost medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega
izobraževanja. Na kratko je predstavila projekt Mostovi za Evropo.

Udeleženci okrogle mize

Anton Jezernik je predstavil glavnega govornika Iva Vajgla. Poudaril je še, da je Evropska
unija naša prihodnost, da moramo sodelovati in vzpostaviti dialog med generacijami.
Poudaril je, da zaradi povezovanja in vzpostavitve Evropske unije že toliko let ni bilo
nobenega večjega konflikta na tem ozemlju.

Nagovor ravnateljice Osnovne šole Nazarje
Ivo Vajgl je povedal, da je v Bruselj povabil že več kot 700 ljudi ter poudaril, da bo svet boljši,
če bomo sodelovali in se razumeli med seboj. Dodal je, da je družba preslikava družine in da
je potrebno vrednote iz družine prenesti v svet, tudi v politiko. Nadaljeval je, da je potrebno
pomagati tistim, ki jim gre slabše kot nam in poskrbeti, da starejši dobijo priznanje ob
zaključku poklicne poti.

Predstavitev Iva Vajgla
Izpostavil je, da je starejša generacija naredila veliko, da lahko sedaj mlajša generacija živi
tako kot živi. Poudaril je, da je rezultat tega, kar imamo sedaj, članstvo v Evropski uniji, s tem
pa imamo evropske programe in sredstva za razvoj. Od Evropske unije smo dobili ogromno.
Opozoril je, da je potrebno v delu, ki ga opravljaš, najti zadovoljstvo, se izogniti konfliktom in
v težkih trenutkih delati z dobro voljo. Na kratko je predstavil organe parlamenta Evropske
unije, Evropski svet in financiranje Evropskega parlamenta. Dejal je, da je v Evropskem
parlamentu atmosfera medsebojnega spoštovanja, saj se vsi zavedajo, da delajo na skupnih
projektih in za skupni interes. Kljub temu je včasih 28 različnih mnenj težko uskladiti. Ivo
Vajgl verjame v Evropsko unijo in njen obstanek, čeprav lahko Evropsko unijo zapusti še
katera druga država in ne le Velika Britanija. Dejal je, da bi moral biti svet, kot si ga sam
predstavlja, zgrajen na sožitju, razumevanju in znanju. Poudaril je, da majhna država ne sme
biti brez ambicij ali le z malo ambicijami in da mora biti ponos zasnovan na dejstvih.
Letos je za nagrado za Državljana Evrope predlagal program Starejši za starejše, ki poteka v
okviru Zveze društev upokojencev Slovenije. Poudaril je, da nagrajenca ni predlagal iz
ideoloških razlogov, ampak le zaradi veljave v Evropski uniji, saj nikjer drugje v EU ni takega
programa. Omenil je tudi Simbiozo, kjer mlajši pomagajo starejšim pri osvajanju
računalniških veščin.
Na vprašanji, kaj meni o izstopu VB iz EU in o zaposlovanja mladih v VB je dejal, da se po
njegovem VB ni nikoli resnično vživela v EU ter da imajo Britanci svojo mentaliteto. Zaveza
Evropske unije je, da bo še naprej nadaljevala s programi izobraževanj, zaposlovanja in
potovanj mladih. Dejal je, da se mora današnja mladina hitro znajti v svetu, da ima dandanes

več možnosti za študij v tujini. Na srce jim je položil naj spoznavajo svet, potujejo in se
izobražujejo, saj so njihove možnosti neizmerne. Dejal je, da je v Bruslju le okrog 1.000
Slovencev, ki jih je tja poslala Republika Slovenija. V EU spoštujejo enakopravno zastopanost
evropskih narodov. Na vprašanje, ali imajo evropski poslanci stik s slovensko vlado je
odgovoril, da ga imajo in da jih slovenska vlada obvešča o določenih temah. Poudaril je, da se
je potrebno boriti za zaščito slovenske manjšine v Avstriji in glede meje na morju. Dodal je,
da vedno potrebuješ podporo drugih držav. Na vprašanje, zakaj starejši ne poslušajo oz.
upoštevajo mlajših, je Toni Rifelj odgovoril, da je potrebno mlajše poslušati in se pogovarjati
med seboj. G. Vajgl je dejal, da je podpredsednik parlamentarne medskupine za
medgeneracijsko sodelovanje v Evropskem parlamentu. Dodal je, da je lahko socialnost tudi
dvorezen meč, saj se moramo vsi boriti za preživetje in razvoj. Na vprašanje ali imajo več
besede bogate in večje države je odgovoril, da ne gre za velikost, ampak za načelnost in
poštenost politike. Poudaril je pomembnost učenja tujih jezikov in dodal, da je slovenski jezik
enakopraven z drugimi jeziki v Evropski uniji.

Skupna fotografija vsem udeležencev okrogle mize v Nazarjah
G. Rifelj se je ob zaključku lepo zahvalil vsem govornikom in udeležencem okrogle mize ter
mladim zaželel veliko uspeha na njihovi življenjski poti.
Besedilo in slike: Anja Šonc

