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Nacionalna podelitev nagrad najboljšim
SNEMIMO ROZA-MODRA OČALA: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in
fante.
Pod naslovom Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za
dekleta in fante, so osnovnošolci in srednješolci tudi letošnje, že dvajseto leto, ustvarjali na
natečaju Evropa v šoli. Tema letošnjega natečaja se navezuje na enakost spolov z namenom doseči
enakost spolov in okrepiti vlogo vseh žensk in deklic, kar je tudi 5. cilj trajnostnega razvoja.
Na natečaju, ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije, je po vsej Sloveniji sodelovalo kar
140 šol in 10.617 mladih ustvarjalcev, ki so svoje mnenje in predloge izražali na likovnem,
literarnem, fotografskem in video področju. Kot vsako leto so se nam na zaključni prireditvi pridružili
sodelujoči otroci, mentorji, ter seveda nagrajenci, ki so prejeli nagrade in priznanja – letos smo
nagradili 46 učencev in dijakov. Program prireditve smo v celoti prepustili mladim in odločitev je bila
odlična - na odru so nas navdušili mladi gledališčniki z gledališko predstavo Bodi zvezda, predstavila se
nam je folklorna skupina, s klavirskim nastopom pa nas je očarala osmošolka Nika Jerončič. Vsi
nastopajoči prihajajo iz OŠ Artiče.
Veseli nas, da je mlade, poleg predsednice ZPMS Darje Groznik, nagovoril tudi minister za zunanje
zadeve dr. Miro Cerar. Darja Groznik je uvodoma povedala: »Že 20. zaporedoma smo izvedli ta
natečaj, 15 let pa je, kar je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. To pomeni, da je ZPMS na nek način
vizionar, saj je še pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo širila zavedanje in dajala možnost otrokom,
da so razmišljali, da smo del širšega sveta, da je naša domovina lahko tudi večja, kot je Slovenija. Ta
natečaj utemeljuje naše prepričanje, da je prav, da otroci razmišljate, da smo del večjega sveta.
Morate razmišljati o vseh izzivih, slabostih in prednostih naše skupne Evrope. In res je, da ste zvezde
prav vsi, ki ste se udeležili natečaja, upam, da bo ta natečaj uspešen tudi naslednje leto. Čestitam vsem
in se zahvaljujem nastopajočim ter vsem, ki podpirate naš program. Hvala tudi vsem mentorjem, ki ste
skrbno čuvali naše odraščajoče in bedeli nad njihovim ustvarjanjem.« Dr. Miro Cerar je mlade
pospremil z besedami: »Vesel sem, da je tudi letos toliko mladih šolarjev sodelovalo v tem projektu. Z
dobro voljo in dobrimi nameni. Vesel sem, da je to ravno v mesecu maju, ker te dni praznujemo dan
Evrope in 15 let, odkar je tudi Slovenija članica Evropske unije. Letošnja tema natečaja –
enakopravnost, enake možnosti, enakost … deklic in fantov, moških in žensk, je izredno pomembna. V
Sloveniji smo namreč lahko zelo veseli, da smo moški in ženske vseh starosti zelo enakopravni, da to
traja že veliko let in da v naši družbi ni diskriminacije po spolu, da omogočamo dostojno življenje vsem.
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Se je pa za to potrebno truditi vsak dan. Da si ponujamo enake možnosti, da lahko vsak opravlja poklic,
ki si ga želi, da lahko vsi dejavno sodelujemo v družbi, da smo med seboj prijatelji, da smo dobri
sodelavci, da se spoštujemo … to je nekaj, za kar si moramo prizadevati čisto vsak dan in ne samo s
pravnimi predpisi, ampak tudi v medosebnih odnosih. Ko delamo, ko se pogovarjamo, ko se veselimo …
vedno moramo spoštovati drug drugega. Zato sem tako vesel vseh vas, da spodbujate to kulturo, to
zavest, kajti ta zavest nam daje res tisto – UPANJE, da bomo lahko tudi v prihodnje lepo skupaj živeli.
Ministrstvo za zunanje zadeve, ki ga vodim, se zelo trudi, da bi pomagalo tudi tistim, ki so v tem svetu,
v drugih državah, diskriminirani, ki nimajo dovolj pravic, ki težko živijo in to so pogosto prav ženske. Žal
so pogosto zatirani tudi otroci, invalidi in starejši ljudje in to je zelo slabo. Zato pomagamo na Balkanu,
v Afriki, na Bližnjem vzhodu in še kje. Zelo konkretno, s svojim znanjem in z denarjem, da lahko v teh
okoljih ženske pridejo do poklica, da otroci pridejo do izobrazbe. Pomagamo tudi humanitarno tam,
kjer so konflikti, kjer ljudje res trpijo - v vojnah in nasilju. Naj končam z dobro željo - da bi vaše znanje,
ki ste ga zdaj pridobili, v prihodnje tudi nadgradili. Znanje je namreč tako zelo pomembno, da brez
njega ne moreš vedeti ali delaš prav ali ne. Zato hvala lepa Zvezi prijateljev mladine Slovenije in vsem,
ki organizirate ta natečaj. Delajte to še naprej in predvsem seznanjajte naše mlade, kako pomembna
je Evropa za Slovenijo. Kako pomembno je, da smo del te širše družine, da lahko potujemo brez meja,
da se lahko šolamo v drugih državah, da živimo v miru in da si izmenjujemo kulturne ter znanstvene
izkušnje. Vse to, kar nas dela ljudi, kar nas dela človečne.« Tudi zagovornik načela enakosti g. Miha
Lobnik je nagovoril zbrane: »Dve misli bi želel deliti z vami – kadarkoli smo ljudje skupaj, lahko vidimo,
kako smo različni, drugačni in kako pester je svet, kadar lahko to drugačnost in različnost sprejemamo.
In prav mi ljudje sami smo tisti, ki moramo poskrbeti, da ne izključujemo, da ne zapostavljamo ljudi. Ne
le zaradi spola, ampak tudi zaradi drugih naših osebnih značilnosti, ki jih nismo sami izbrali. To
pomeni, da smo lahko vedno pozorni na to, da ljudi ne razlikujete po tem, koliko so stari, od kod
prihajajo, kakšnega spola so, kakšne veroizpovedi so, ali verujejo ali ne, ali imajo morda v življenju
kakšno oviro … če boste vi tudi na drugih področjih sanjali o svetu, ki bo tam za vas in vas bo
sprejemal, potem sem prepričan, da boste soustvarjali takšen jutri in da bo vaš svet in naš svet zato
lepši. Hvala, ker sanjate.« Dogodka se je udeležila tudi državna sekretarka na MDDSZEM ga. Breda
Božnik, predstavnici sektorja za enake možnosti, predstavniki Urada Vlade RS za komuniciranje in
drugi.
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