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KRATKA PREDSTAVITEV EVROPOSLANKE  
Sem Tanja Fajon, poslanka v skupini socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu tretji 
mandat. Po izobrazbi sem novinarka, v tem poklicu sem tudi delala, med ostalim kot dopisnica za 
RTV iz Bruslja.  Rada imam šport, predvsem tek, potapljanje, tenis, rada hodim v hribe in 
potujem. Po naravi sem optimistka, z veseljem se lotim izzivov. Dnevi so mi običajno prekratki.  
 
IZZIVI ZA EU, ZA SLOVENIJO V OKVIRU ČLANSTVA EU 
EU mora spet najti solidarnost, zaradi katere je nastala. Vrniti se moramo k vrednotam 
spoštovanja temeljnih pravic in različnosti. Izzivi globalizacije, kot so okoljske spremembe, 
migracije,  neenakost med ljudmi, trenutno pandemija covid, so zelo veliki, rešimo pa jih lahko 
samo skupaj. Podobno velja tudi za Slovenijo. Imamo vse možnosti, da v Uniji ohranimo ugled 
učinkovite države. Leta 2021 bomo predsedovali Svetu EU, učinkoviti pa bomo lahko samo z 
jasnimi cilji in skupno voljo, da jih dosežemo.  
 
MLADI in EU V PRIHODNOSTI/ PROJEKTI, MOŽNOSTI PARTICIPACIJE 
Evropska unija odpira mladim veliko možnosti za izobraževanje, druženje, spoznavanje kultur, 
potovanje. Prostor brez meja podira tudi meje v glavah in vedno je lepo videti druženje mladih iz 
različnih držav. Program Erasmus je paradni konj programov za mlade in vsakemu priporočam, da 
izkoristi vsaj nekaj od njegove bogate ponudbe. Veliko je tudi projektov, kot so denimo šola 
ambasadorka EU, v katerem sodeluje tudi vaša šola, debatni natečaji, nagrada Karla Velikega ... 
vsak aktiven mlad človek ima možnost najti nekaj zase, če ga le zanima.   
 
VAŠE ŽIVLJENJSKO VODILO 
Strpnost pelje v boljši svet.  
 
VAŠE NAJPOMEMBNEJŠE VREDNOTE 
Mir, zdravje, solidarnost, enakost  
 
 VAŠ NAJLJUBŠI GLASBENIK 
Prince, Parni valjak, Magnifico 
 
VAŠ NAJLJUBŠI FILM 
Khaled Hosseini – Tek za zmajem, trenutno berem Leninov park Tadeja Goloba, priporočam  
 
VAŠE NAJLJUBŠE MESTO 
Ljubljana, ker sem tu doma.  
 
KAJ JE ZA VAS USTVARJALNOST?  
 Ustvarjalnost je vsako početje, ki nas izpolnjuje. Vsak je nadarjen za neko področje in 
ustvarjalen, ko ga neguje, prav tako, ko se loti nečesa novega.      



POPULARIZACIJA KUHANJA: EVROPSKI RECEPT ZA EVROPSKO JED  
Priznam, da nisem prav zgled kuharice. Rada pa imam zdrav smuti za zajtrk: v mešalcu zmešamo 
grški jogurt, slovenske jagode, jabolko in steblo zelene, kostariško banano in špansko pomarančo.  
Dodamo pest muslijev ali koruznih kosmičev z medom. Pojemo z dobro voljo in se poženemo v 
nov dan.     
 
VAŠE SPOROČILO MLADIM: Nikoli ne obupajte, čakajo vas velike stvari! 
 
VAŠI KONTAKTI 
Pisarna evropske poslanke Tanje Fajon, mag. 
Emonska 8 
1000 Ljubljana 

Tel.: +386 (0)1 290 99 71 
E-mail: pisarna(at)tanja-fajon.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


