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Lansko leto, ravno v času evropskih volitev sem obiskala okroglo mizo na temo Evrope.
Organizirala jo je poslanka v Evropskem parlamentu in zanimalo jo je predvsem ali se počutimo
'Evropejci'. Se počutimo povezane z Evropo, Evropsko unijo? Je močnejša nacionalna ali evropska
identiteta? Nas Evropska unija povezuje?
O tem ne razmišljam ravno pogosto, stvari gredo mimo, toliko drugega se zgodi. Sploh vem kaj je
'trojka'? Ko so to vprašanje zastavili našim parlamentarnim poslancem, se je izkazalo, verjeli ali ne,
da ne vedo, kaj je to. Tudi sama tega nekoč nisem vedela, vendar me je kmalu začelo zanimati, o
čem govorijo na poročilih.
Rojena sem leto po osamosvojitvi, ko je Slovenija polna optimizma nastopila po poti nove,
moderne ureditve. Za časa mojega odraščanja smo še imeli tolarje, ki marsikomu še danes obudijo
nostalgične spomine. O Evropski uniji smo govorili tako spoštljivo, tako je zvenela v mojih ušesih
zdaj, ko gledam nazaj. 'Države bodo povezane, ne boš potreboval potnega lista,' so rekli. Zelo
optimistično smo zrli v prihodnost, kolikor se otrok v osnovni šoli s prihodnostjo sploh ukvarja.
Ideja o povezani Evropi se je zdela vsem fantastična.
In tako smo zakorakali po poti skupne celine in kmalu dobili tudi skupno valuto. Ravno v srednjo
šolo sem se vpisala. Veselila sem se, da bomo lahko prosto potovali in da bom imela več možnosti
študija v tujini, prav tako ne bo več treba menjati denarja. Demokratična, učinkovita, solidarna,
svobodna, enotna Evropa. Res je super, ko ti ni treba pokazati potnega lista.
Med srednjo šolo sem se odločila, kaj želim študirati. Ne bom šla v tujino, le v drugo mesto, še
vedno znotraj naših meja. Tudi, če ne pokažeš potnega lista, je nacionalne razlike še občutiti, nikoli
nisem dobila občutka, da živimo v eni sami Evropi. Vsak je svoj patriot. Tako sem se iz prestolnice
preselila v obmorski Koper in zaplavala v akademske vode, kar mi je prineslo malo morje novosti,
predvsem mentalnih. Veliko bolj me je začelo zanimati, kje živim, kaj se dogaja okoli mene in o
čem govorijo na poročilih in slika, ki sem si jo izoblikovala, se nekako ne sklada z mojim pogledom
za čas srednje šole. Sem se že toliko naučila in se spremenila, ali sta se toliko spremenila splošno
stanje in naš položaj v družbi? Zakaj se mi zdi, da je na enkrat vse drugače? Kar na enkrat EU, kar
na enkrat smo šest let v gospodarski krizi. Ne spomnim se, kdaj smo izgubili tisti optimizem in ne
vem, kam je šel, ampak dejstvo je, da izginja in bo še te male ostanke vsak čas odpihnilo daleč v
pozabo. Realna slika je precej drugačna od črk na papirju v Lizbonski pogodbi, lagali bi, če bi trdili
drugače. Evropska unija je le oddaljena beseda, bled obris v daljavi ali nedosegljiva zvezda na
zastavi. Nihče je točno ne razume, tako kot naši poslanci ne razumejo trojke, a kljub temu vsi
sodelujemo v igri. Bi kdo zažvižgal 'time out'?
Marsikdo bi potreboval čas, da zadiha in popije požirek vode, vendar se zdi, da za to ni časa. Hitimo
v iskanju nenehnih rešitev za nastalo stanje, hitimo z razmišljanjem o tem kaj bomo, v katero smer

naj se obrnemo. Devet let stara deklica išče besede, s katerimi bi opisala grozote, ki jih je doživela
med vojno v Ukrajini. Mama išče drobiž, s katerim bo nahranila lačna usta svojih otrok v Grčiji. Na
stotine pribežnikov išče italijansko kopno. Vsi smo v iskanju boljšega jutri. Pozabili smo živeti za
danes, saj nas nenehno opozarjajo, kako slabo je in tako se vsi osredotočamo na boljši jutri, ki bo
vsem prinesel enakost, bratstvo in enotnost, po katerem Evropa tako vztrajno hrepeni. Dobro ji je
kazalo, a svojih načrtov še ni uresničila. Prepustila se je toku, ki jo nese v napačno smer in
potrebovala bo veliko vesel in močne krmarje, da ji bo uspelo zapluti nazaj na pravo pot.
V tem letu bom zaključila prvo stopnjo študija in najverjetneje izkoristila eno izmed možnosti
mednarodne mobilnosti, ki jih ponuja Evropa. Še sanja se mi ne, kam me bo peljala pot. Najlepša
leta mojega življenja prežema velika negotovost, iz vseh strani nas svarijo pred brezposelnostjo,
glede prihodnosti smo vedno bolj zaskrbljeni in mladi se množično izseljujejo iz naše domovine.
Smo na prehodu v odraslost, a nič ne kaže na to, da nam bo kadarkoli uspelo odrasti. Obsojeni smo
na večno mladost, saj je za odrasle zmanjkalo prostora. In Evropa, naša mati, le zbegano gleda in
ne ve, kaj so njeni koraki, ne ve, kaj ji je storiti. Veliko hčera je že pustila na cedilu, veliko jih je
razočarala, in verjamem, da ji ni lahko. Zato naj se globoko zamisli, naj naredi načrt in povrne
optimizem svojim prebivalcem, da bomo na vprašanje ali se počutimo Evropejci, vsi odgovorili z
velikim 'da!' in bili ponosni na to.

