Evropska unija je projekt
miru,
gospodarstva,
človekovih pravic in pravne
države
V soboto, 16. marca 2019, je bila v Ivančni Gorici, ki v letu
2019 sodeluje v več evropskih projektih, podprtih s strani
programa »Evropa za državljane«, Evropska tržnica »EU Market«,
ki sta jo na povabilo župana obiskala tudi evropska poslanca
iz vrst SDS Patricija Šulin in dr. Milan Zver. Tokratni
dogodek je bil projektov CROSSOVER in KNOTS in je obsegal
predstavnike 22 delegacij iz 15 držav EU.

Evropska poslanka Patricija Šulin je v svojem nagovoru najprej
poudarila, da občina s tem dogodkom dokazuje, da se zaveda,
kaj EU pomeni za vse nas. »Velikokrat dobimo vprašanje, v
kakšni Evropi si želimo živeti. Zagotovo si še naprej želimo
živeti v Evropi miru in priložnosti za vse nas, še posebej s
poudarkom za priložnosti, ki jij moramo dati mladim,« je
prepričana, s tem pa je misli na ukrepe na vseh ravneh, tako
na evropski, kot državni in nenazadnje tudi občinski.

Mladim je treba zagotoviti boljše pogoje za začetek življenja,
za ustvarjanje družine, kajti tako Evropa kot tudi Slovenija
imata nekoliko staro prebivalstvo, prirasta, rodnosti pa je
veliko premalo, če želimo, da bi se prebivalstvo ohranilo v
vsaj takšnem obsegu, kot ga imamo sedaj.

»Slovenija je s svojim članstvom v Evropski uniji s 1. majem

leta 2004 zakorakala v zelo pomembne vode, projekte in stopila
na trg s 500 milijoni prebivalcev,« je dejala Šulinova in
poudarila, da se nam kot državi ponujajo številne priložnost
glede črpanja evropskih sredstev, ki jih občina Ivančna Gorica
zelo dobro izkorišča. Ob tem je še dodala, da so slovenski
evropski poslanci v Evropskem parlamentu močan glas naše
države in se zelo trudijo, da delajo za dobrobit naših
državljanov in naše države.

Evropa temelji na različnosti, a je hkrati razvila svojo
lastno kulturno bit. Evropski projekti predstavljajo vezivo,
ki nas v Evropi povezuje. Evropsko zvezo kot projekt miru,
gospodarstva, človekovih pravic in pravne države danes
ogrožajo levičarski in desničarski ekstremisti, zato je
pomembno, da se vsi udeležimo evropskih volitev in poskrbimo,
da bo evropska ladja še naprej plula v vodah miru.
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»Države članice smo združene v različnosti in še naprej moramo
skrbeti, da ohranjamo našo kulturno dediščino, ohraniti moramo
naše vrednote. Smo Evropejci in skupaj moramo združiti moči,
da se dediščina naših prednikov ohranja,« je prepričana
poslanka, ki je ob tem še spomnila, da smo v neposredni
bližini Muljave, kjer se je rodil pisatelj Josip Jurčič, ki je
pisal v slovenskem jeziku. Slovenski jezik je danes eden izmed
enakopravnih jezikov Evropske unije. »Vse to je na nas, da
ohranjamo za naše prihodnje rodove,« je še dodala Šulinova.

»Evropsko unijo v zadnjih letih ogrožajo tisti, ki želijo, da
ta evropska zveza razpade, tako na levi kot na desni strani
imamo ekstremiste, populiste, ki govorijo proti projektu
Evropske unije, ki je projekt miru, gospodarstva, človekovih
pravic, pravne države. Da bi to ustavili, vas vabim na

evropske volitve,« je ob koncu še dejala Patricija Šulin, to
pa zato, da bo evropska ladja še naprej plula v vodah miru.

