Šarec: Zakaj bi
ubogali z žensko?

ravno

mi

Za evropskega komisarja bo premier Marjan Šarec ministrom
jutri predlagal stalnega predstavnika države pri EU Janeza
Lenarčiča. Še dodatne kandidatke, kar od držav pričakuje
šefica nove evropske vlade Ursula von der Leyen, da bi dosegla
spolno uravnoteženost komisije, Šarec ne bo ponudil. Se bo pa
pogovarjal, da bi morda dobili boljši resor in ne komisarja za
širitev EU, o čemer so doslej potekali pogovori. Šarec upa, da
v koaliciji ne bo sporov in bo izbiro podprla tudi SD.
Predsednika te stranke Dejana Židana, ki je na volitvah
dosegla boljši rezultat kot LMŠ, je Šarec že v ponedeljek
obvestil, da bo izbral nestrankarskega kandidata. Iz SD so se
odzvali tako:

“Enostranska odločitev predsednika vlade Marjana Šarca je
neprijetno sporočilo.”

Celoten odziv druge največje vladne stranke lahko preberete na
koncu članka.

Šarec upa, da bo koalicija sprejela
Novi predsednici Ursuli von der Leyen je Šarec tudi že
povedal, da ne bo zadostil njeni želji po kandidatu in
kandidatki. Šarec je danes o le moškem kandidatu dejal: “Zakaj
bi morala vedno Slovenija ubogati.” Premier je opozoril, da so
najpomembnejše funkcije že razdeljene, tudi druge države
ponujajo le po enega kandidata, Slovenija pa je v preteklosti
že imela komisarko in zdaj so na vrsti pač še drugi, je ocenil
premier in dodal, da se je odločil za kriterij strokovnosti,
da pa sicer nima nič proti spolnemu uravnoteženju in tudi
proti temu ne, da imajo večino v komisiji ženske. Tudi prva
kandidatka Slovenije v prejšnjem mandatu, ki ji ni uspelo, je
bila ženska, Alenka Bratušek, je opozoril.

Da bo predlagal neodvisnega kandidata, je predsednika SD
Dejana Židana seznanil v ponedeljek, je povzel Šarec, ki upa,
da na vladi ne bo prišlo do odločanja z glasovanjem, ker bi se
stranke morale zavedati pomena enotnosti. Ko je ministre danes
seznanil s svojo izbiro, negativnih odzivov ni bilo, je dejal
premier.

Zamuda drago stane
“Posebnega pomena je, da kandidata predlagamo pravočasno. Da
ne bomo zamudili kot pred petim leti,” je opozoril Šarec in
povzel, da zaradi tiste zamude zadnja leta nismo imeli nismo
imeli ljudi v drugih komisarskih kabinetih. “Tega ne smemo
dopustiti,” je dejal premier in o kandidatu Lenarčiču dejal,
da pozna sistem, je doslej dobro delal, prejšnja vlada ga je
predlagala za stalnega predstavnika pri EU, kariero je začel

že pri Janezu Drnovšku, problematiko pozna do obisti, zaupala
mu je tudi prva vlada Janeza Janše, ko je država predsedovala
EU..

O predlogu je Šarec dejal še, da je pravičen, fer do vseh v
koaliciji. Ne zaradi tega, ker med ministri ne bi bilo
primernih, je dejal Šarec in nadaljeval, da si predvsem ne
želi, da bi v vladi prihaja do sporov, ne želi si ponovitve
zapletov ob preteklem izboru pred petimi leti, zato je najbolj
pošteno do vseh ponuditi nestrankarskega kandidata,
strokovnjaka. Šarec je opozoril še, da evropska poslanka SD ni
podprla izvolitve Ursula von der Leyen in da bi jo tudi zaradi
tega zdaj težko ponudil za komisarko v tej ekipi.

Ne izključuje pa Šarec možnosti, da kandidat zaradi političnih
razlogov morda ne bo dobil večine po predstavitvi v državnem
zboru.

O povezovanju liberalnih strank bo pogovore nadaljeval, ko bo
kandidat za komisarja že izbran, ker teh postopkov ni želel
mešati, je dejal Šarec.

Iz SD so se na odločitev premiera odzvali tako:

“Evropska unija pred novimi in veliki izzivi potrebuje
vodstvo s široko demokratično legitimnostjo. Novo predsednico
Evropske komisije spoštujemo, a to ne spreminja dejstva, da
je njena kandidatura plod nesprejemljive politične trgovine
za zaprtimi vrati. Šibka politična večina, ki je omogočila
njeno izvolitev, sloni na skrajnih desnih glasovih Orbana in
Kaczynskega.

Omenjene sile ne spoštujejo evropskih vrednot, kot so
vladavina prava, demokracija in preseganje preživetih
nacionalističnih miselnih in političnih okvirov.

To je po našem prepričanju resna napaka.
Zato ves čas pričakujemo, da bo Slovenija ravnala drugače in
za slovenskega komisarja izbrala osebo z demokratično
legitimnostjo kot ključnim pogojem, ob tem pa še s
kompetencami, izkušnjami in ugledom v Sloveniji, v Evropski
uniji in širše. Samo s takšno osebo lahko Slovenija računa na
to, da se bo njena specifična teža v evropskem prostoru
krepila in da bo delo komisarja opravila v skladu z javno
predstavljeno vizijo, zavezami in rešitvami.
Predlog, ki ne upošteva demokratične legitimnosti kot
ključnega merila, je za nas nesprejemljiv. Enaka merila smo
si zastavili za izbor ljudi na vodilne položaje v Evropski
uniji in enaka merila imamo za izbor slovenskega komisarja.
Enostranska odločitev predsednika vlade Marjana Šarca je
neprijetno sporočilo. Odgovornost predsednika vlade je, da
skrbi za trdnost in zaupanje v koaliciji.”

