Spoštovana ministrica, spoštovani minister,
Socialni demokrati udejanjamo drugačno Evropo. Naša Evropa je Evropa odpravljanja socialnih
krivic v družbi ter zmanjševanja prikrajšanosti in izključenosti vseh ljudi. Čeprav S&D ni
največja strankarska skupina v Evropskem parlamentu, čeprav socialna pravičnost ni prva prioriteta
Evropske unije, ki ji trenutno vladajo konzervativci, smo v S&D uspeli s PES Youth planom in
njegovimi štirimi vsebinskimi stebri uveljaviti Erasmus+ in Jamstvo za mlade kot skupni evropski
politiki, ki smo jih razvili za vso Evropo.
Leta 2015 je S&D v EP uspešno lansiral idejo o t.i. Child Guarantee oziroma “Jamstvo za (ranljive)
otroke” s ciljem, da noben otrok iz depriviligiranih okolij ali skupin ne ostane brez zdravstva,
izobrazbe, otroškega varstva, nastanitve in prehrane. Projekt je v začetni fazi in S&D z njenimi
zavezniki v evropskem parlamentu čaka negotov proces zagotavljanja kontinuirane finančne
podpore v naslednjem večletnem finančnem okviru (MFF) in v Evropskem socialnem skladu ter
nadgradnja te ideje iz pilotnega projekta v skupno dolgoročno evropsko politiko.
Uspešni izobraževalni sistemi niso samo tisti, ki odlično skrbijo za nadarjene otroke temveč
tisti izobraževalni sistemi, ki za vsakega otroka zagotovijo okolje, v katerem lahko v celoti
razvije vse svoje potenciale. Kot Minister za izobraževanje, znanost in šport lahko s ponosom
ugotovim, da je Slovenija kot država blaginje v dolgotrajnem procesu vzpostavila zakonodajne
podlage za sistem, ki vsem otrokom zagotavlja pravice, predvidene z Jamstvom za otroke. O nuji
njegove vzpostavitve v Evropi pa se morajo v EU države članice šele poenotiti.
Prizadeval si bom, da bo Slovenija aktivno podprla udejanjanje ideje o EU Jamstvu za (ranljive)
otroke in da bo slovenski izobraževalni sistem s strani držav članic prepoznan kot tisti, ki lahko
ponudi primere dobrih praks, ne le z enim najboljših sistemov predšolske vzgoje, temveč tudi s
številnimi podpornimi mehanizmi v vzgoji in izobraževanju, ki zmanjšujejo vpliv šibkejšega socialnoekonomskega ozadja otrok, kot npr., subvencionirana šolska prehrana, brezplačna izposoja
učbenikov, sofinanciranje šole v naravi, subvencioniranje bivanja dijakov in študentov v dijaških in
študentkih domovih, šolski prevozi na področju osnovnih šol in prilagojeni prevozi za težje ali težko
gibalno ovirane, znižano plačilo vrtca glede na dohodkovni razred, v katerega je družina uvrščena,
otroci, ki prihajajo iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v RS, v celoti oproščeni plačila vrtc, itd.
Vsaka država članica v EU nosi soodgovornost za to, koliko solidarna in človeška bo EU. Solidarnost
v EU razumem kot skupna prizadevanja za visoke enotne evropske standarde socialne varnosti na
vseh področjih, še posebej za otroke in mlade. Države članice svojo podporo za več solidarne EU
uveljavljajo preko svojih evropskih poslank in poslancev, a tudi preko nas, odgovornih resornih
ministrov in ministric.
Spoštovani minister, spoštovana ministrica, vodstvo Stranke evropskih socialistov in socialnih
demokratov predlagam, da ponovno obudimo neformalna ministrska srečanja znotraj naše
strankarske družine in majsko zasedanje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport bo odlična
priložnost, da Vam med drugim predstavim primere dobrih praks iz sistema vzgoje in izobraževanja
v Sloveniji, ki lahko pomaga pri konkretizaciji ukrepov Jamstva za (ranljive) otroke.
Prepričan sem, da bomo ministri in ministrice PESa s skupnimi prizadevanji izobraževalne
sisteme še naprej razvijali v smeri, da bodo le-ti zagotavljali enake življenjske možnosti, s potrebno
ambicijo in ustvarjanjem široke družbene zavezanosti temu cilju pa načrtovanje izobraževalnih politik
usmerjali k posameznici in posamezniku. Zanju namreč gre.
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