EVROPSKA POSLANKA LJUDMILA NOVAK

KRATKA PREDSTAVITEV EVROPOSLANKE
Sem Ljudmila Novak, rojena v Mariboru. Mladost sem preživela na Zg. Velki v Slovenskih goricah.
Sedaj živim z družino v Moravčah. Po poklicu sem profesorica slovenskega in nemškega jezika s
književnostjo. Ta poklic sem opravljala 21 let, poučevala sem v treh različnih srednjih šolah. Leta
2001 sem bila na nadomestnih volitvah prvič izvoljena za županjo Občine Moravče, ponovno pa
leta 2002. Na prvih evropskih volitvah v Sloveniji leta 2004 sem bila prvič izvoljena za evropsko
poslanko, lansko leto pa ponovno za petletni mandat. Od leta 2011 do 2019 sem bila poslanka DZ
Republike Slovenije, s prekinitvijo leta 2012, ko sem bila eno leto ministrica za Slovence v
zamejstvu in po svetu ter podpredsednica Vlade RS. Od leta 2008 do 2018 sem bila predsednica
stranke Nova Slovenija, krščanski demokrati. V Evropskem parlamentu sem članica Odbora za
okolje, javno zdravje in varnost hrane ter nadomestna članica Odbora za promet in turizem.
IZZIVI ZA EU, ZA SLOVENIJO V OKVIRU ČLANSTVA EU
Največji izziv je sposobnost prilagajanja in odzivanja na spremembe in na nove okoliščine. Pri
odzivanju na kratkoročne izzive ne smemo pozabiti na dolgoročne, kot je okolje. Trenutno je
največji izziv pandemija in boj proti koronavirusu COVID-19. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni
in zaradi zaprtja šol, podjetij, ustanov, prometa je povsod po svetu nastala velika gospodarska
škoda, kar je povečalo brezposelnost in socialno stisko ljudi. Zato bodo ponovni zagon
gospodarstva, odpravljanje posledic pandemije ter socialna varnost za nekaj časa največji izziv za
EU, Slovenijo in tudi svet. Ob vseh nujnih ukrepih pa seveda ne smemo pozabiti na evropske
vrednote, ki v središče postavljajo človeka in na katerih države članice gradimo in ohranjamo
svojo identiteto. Trenutno potekajo pogajanja z državami članicami, Evropskim parlamentom in
Evropsko komisijo o večletnem finančnem okvirju (2021-2027), ki bo določil obseg, prioritete in
način financiranja za prihodnje obdobje. Zagotoviti je potrebno dovolj sredstev za trajnostni
razvoj, kohezijo, za zdravstvo in boj proti raku ter za pripravljenost na bodoče krize. V okviru
Zelenega dogovora za Evropo pa si bomo prizadevali za trajnostni razvoj in zmanjšanje izpustov
za dosego brezogljične družbe do leta 2050. Na meje Evrope trkajo migranti in begunci, zato bo
EU tudi temu vprašanju namenila veliko pozornosti. Za Slovenijo bosta največja izziva oživitev
gospodarstva po pandemiji in predsedovanje EU v drugi polovici leta 2021. Izziv za Slovenijo je
tudi to, da bo bolj proaktivna na evropski ravni. Velikost in vpliv države nista omejeni s številom
prebivalcem ali površino države.
MLADI in EU V PRIHODNOSTI/ PROJEKTI, MOŽNOSTI PARTICIPACIJE
Mladi so zelo aktivno vključeni v politike Evropske unije in jih lahko tudi sooblikujejo
(participacija), na primer preko posvetovanj, ki jih organizirajo institucije, preko sodelovanja s
poslanci, preko različnih pobud (npr. citizens initiative). Program Erasmus plus, prav tako pa tudi
nekateri drugi programi, so namenjeni prav mladim, da nabirajo mednarodne izkušnje in širijo
svoja obzorja. EU pa namenja svoja sredstva tudi za zaposlovanje mladih in zmanjševanje
brezposelnosti med mladimi.

VAŠE ŽIVLJENJSKO VODILO
Trudim se delati dobro po svojih najboljših močeh, čeprav vem, da vsega ne znam in ne zmorem.
Vem pa tudi, da nikoli ne morem vsem ugajati ali ustreči, zato je mirna vest najboljše vodilo.
VAŠE NAJPOMEMBNEJŠE VREDNOTE
Med najpomembnejše vrednote zame sodijo družina, medsebojno razumevanje, zaupanje,
poštenost, spoštovanje vsakega poštenega človeka in vsakega poštenega dela, medsebojna
pomoč in solidarnost, spoštovanje domovine in slovenskega jezika, naše kulture, narave in okolja,
varnost, dialog, svoboda in demokracija.
VAŠ NAJLJUBŠI GLASBENIK
Najljubšega glasbenika nimam. Rada pa poslušam kvalitetno glasbo različnih zvrsti in dobre
izvajalce. V Sloveniji jih je veliko.
VAŠ NAJLJUBŠI FILM
Kekec v različnih izdajah in Moje pesmi, moje sanje.
VAŠA NAJLJUBŠA KNJIGA
Pesniška zbirka Marija Snežna, ki jo je izdal štajerski rojak Tone Kuntner. Pesmi so posvečene
domačemu kraju in ljudem Slovenskih goric.
VAŠE NAJLJUBŠE MESTO
Maribor, moje rodno mesto, kjer sem obiskovala tudi srednjo šolo, Prvo gimnazijo Maribor.
KAJ JE ZA VAS USTVARJALNOST?
Kdor zna odkriti in uporabiti svoje talente na svoj način, je ustvarjalen. Kadar smo ustvarjalni,
lahko naredimo nekaj lepega, lahko tudi koristnega in uporabnega, včasih zabavnega ali kako
drugače imenitnega. Vse to nas po navadi tudi razveseljuje, notranje bogati, povečuje našo
samozavest in nam daje občutek izpolnjenosti.
POPULARIZACIJA KUHANJA: EVROPSKI RECEPT ZA EVROPSKO JED
Receptov je povsod veliko. Sama kuham po slovensko, malo po štajersko, malo po gorenjsko. Pri
tem sem ustvarjalna in naredim kaj čisto po svoje. Redno pečem kruh iz domače moke, saj doma
pridelamo pšenico. Včasih naredim žemljice z dodatkom polnozrnate moke, malo janeža in
kumine. Večkrat pripravim tudi kremne rezine ali kremšnite, največkrat ob rojstnih dnevih,
obogatim jih z borovnicami ali malinami.
VAŠE SPOROČILO MLADIM
Po drugi svetovni vojni so bili prebivalci Evrope izčrpani, narodi med seboj sprti, ljudje lačni,
mnogi so ostali brez očeta, sina, brata, mame, sestre. Pa vendar niso obupali. Očetje Evrope
so na ruševinah druge svetovne vojne začeli graditi mir, sodelovanje in solidarnost. Uspelo jim
je. Tudi nam bo uspelo premagati sedanjo krizo. Mladi imate veliko znanja in različne
sposobnosti. Vedno znova se bodo ponujale priložnosti, da vse to obrnete v svoj prid.
Predvsem pa si moramo vsi skupaj prizadevati za ohranjanje miru, sodelovanje in strpnost, da
ne zapravimo bogate dediščine EU, ki se je v teh letih blagostanja vedno izkazala za najboljšo
pot za mirno sožitje med narodi.
VAŠI KONTAKTI
Pisarna poslanke Evropskega parlamenta Ljudmile Novak, Dvorakova ulica 11A, 1000 Ljubljana
Telefon: +38612416650
Splet: www.ljudmilanovak.eu
E-mail: ljudmila.novak@europarl.europa.eu
Facebook: facebook.com/ljudmila.novak

