
casapound_trieste: Tako! Dovolj s preveč levičarskimi ma-
mami! Okupacija!

massy.fedriga: Daj fantje, za tokrat bom zaprl eno oko ...

deželnisvet: Se mi zdi, da si obe

giulianofellugaofficial: Vročina je v teh dneh ocvrla možgane 
marsikomu ahahah

random_stražar: Ma ti kako so pršli noter???

francyclun: Ehmmmmmm, bu?

republikaslovenija: Hura, zdej se bomo lahko igračkali 
z droni!

gigi_di_maio: Però ko vas pridem obiskat, pustiste provat
tudi mene

oletje je najljubši letni čas vseh
mladih, saj v tem obdobju ni
pouka. Mladi imajo priložnost,

da se odpočijejo, zabavajo, ures-
ničijo svoje sanje in nadoknadijo to,
česar med šolskim letom niso naredili,
saj so bili prezasedeni s šolo in razno-
vrstnimi dejavnostmi.
Dijakom z višjih srednjih šol iz Trsta in
Gorice smo postavili nekaj vprašanj o
poletju:
1. Kateri je tvoj najljubši poletni hobi
in zakaj?
2. Imaš rajši morje ali hribe?
3.Misliš, da bi morali mladi poleti de-
lati?
4. Po tvojem mnenju je poletje čas za
...
5. Kako pa ti preživljaš to »posebno«
poletje? Občutiš zaradi koronavirusa
kakšne razlike?

LUCILLE PROTTI:
1. Branje, ker med letom nimam nikoli
časa.
2. Hodim malo na morje in še manj v
hribe ...
3. Po mojem mnenju je pomembno,
da se zavemo, kaj sploh pomeni delo
in avtonomija.
4. Poletje je čas za vse tiste stvari, za
katere nimaš časa med šolskim letom,
če si študent ...

5. Učim se za vstopni izpit univerze,
tako da nimam veliko prostega časa.
Kar pa zadeva koronavirus: letos nisem
še nikamor odpotovala, tako da nisem
opazila velikih razlik.

GRETA LEGIŠA:
1. Všeč mi je hoditi na morje s prijatelji,
potovati, žurati ...
2. Morje, ker se rada kopam, ko je
zunaj prevroče.
3. Ne, saj je to za nas edino obdobje,
ko se lahko odpočijemo od raznih šol-
skih dejavnosti.
4. Počitek in zabavo.
5. Med lockdownom sem mislila, da bo
naše poletje popolnoma spremenjeno
oz. pokvarjeno. Kljub strahu zaradi ko-
ronavirusa in nekaterim novim pravilom,
pa to poletje zelo dobro preživljam.

LIZA PAULIN:
1.Odbojka ali branje, ker
me sprosti.
2. Rajši imam morje, ker je
zdaj tako toplo, da sem
rajši v vodi.
3. Mislim, da bi to lahko
bilo nekaj lepega, čeprav
tudi mislim, da je poletje
čas za sprostitev.
4. Poletje je zame čas za se
sprostit in odpočit.
5. Če primerjam letošnje

poletje z lanskim, je vse drugačno: ni
veliko življenja, na primer odbojkarskih
tekem ali žurov. Je bolj umirjeno in za-
držano.

SARA PIVA:
1. Všeč mi je se sprehajati in tekati, saj
sem polna energije.
2. Morje, ker se lahko sončim in plavam
3. Če si nekdo tega želi, je super, saj je
to osebna odločitev, ki je odvisna od
posameznika do posameznika.
4. Poletje je čas za sprostitev in uživanje
prostih dni.
5. V primerjavi s preteklimi leti sem
dosti več časa doma, tudi zato, ker
okoli ni žurov.

PETRA SARDOČ:
1. Všeč mi je se sprehajati in sončiti.
2. Rajši imam morje, ker se rada kopam,
ko je zunaj prevroče.
3. Mislim, da so poletna dela dobra
ideja, saj so priložnost, da spoznamo
delovni svet, kljub temu pa ne smejo
trajati čez celo poletje, saj je to prena-
porno.
4. Poletje je čas za sprostitev in preži-
vljanje lepih trenutkov s prijatelji.
5. Mislim, da letos bolj krožim z ljudmi,
ki živijo blizu mene, in zato veliko bolj
cenim okolje, v katerem živim. Najbolj
občutim razliko pri potovanjih, saj je
zaradi virusa nevarno potovati.

JANJA DEVETAK
1. Rada imam sprehode in družbo pri-
jateljev, ker me to veseli.
2. Morje, saj sem tukaj zrasla in pred-
stavlja poletje.
3. Vsaj nekaj malega bi, ampak ne
preveč.
4. Poletje je čas za sprostitev in zabavo.
5. Preživeti skušam čim več časa s pri-
jatelji in se zabavati. Zaradi coronavirusa
ne občutim velikih razlik, razen neka-
terih omejitev, ki jih imajo nočni klubi.

red nedavnim je Svet Evrope
odobril finančno pomoč čla-
nicam iz Solidarnostnega skla-

da EU (t.i. Recovery Fund), ki je
vključno z EMS-jem (Evropski mehani-
zem stabilnosti, v italijanščini poznan
kot MES), ogromna vsota denarja, se-
stavljena iz prispevkov vseh držav članic
Evropske unije. Sredstva so namenjena
okrevanju po ekonomskih težavah, ki
so jih nekatere države doživele zaradi
pandemije novega koronavirusa. A za
kaj konkretno gre?
Najprej se bomo osredotočili na EMS.
To je sistem, s katerim ena država članica
EU lahko prejme dodatna evropska sred-
stva v primeru, da ni ekonomsko stabilna.
Zgornja meja izposojenega denarja je
500 milijard evrov. Pomembno je vedeti,
da ni bil uveden prvič ob pandemiji,
ampak deluje že od oktobra 2012. Prvi
državi, ki sta uporabili EMS, sta bili Irska
in Portugalska. Po zaslugi te podpore je
obema državama uspelo odplačati svoje
dolgove. Znan primer je tudi ekonomska
kriza v Grčiji: ponarejeni gospodarski
podatki so pripomogli k vedno hitrejše-
mu približevanju bankrota (situacije, v
kateri država ni več sposobna odplačati
javnega dolga). Tudi takrat je pomoč
prišla od EU z mehanizmom EMS.

EMS pa je nov način delitve javnega
dolga med državami EU v obliki sklada,
ki ga sestavlja 750 milijard evrov. Od
teh je 390 milijard subvencij (sredstva,
ki jih uporabnikom ne bo treba vrniti),
preostalih 360 milijard pa kreditov (torej
jih bodo prejemnice morale vrniti). Italiji
pripada 209 milijard evrov, od katerih
je 81 milijard subvencij in 128 milijard
kredita. Denar ni namenjen izključno
ekonomski podpori, ampak tudi izbolj-
šanju in obnovitvi za prihodnost. Samo
zaščiti pred podnebnimi spremembami
je namenjenih 30 % sredstev. Denar, ki
ga dobi posamezna država, mora biti
investiran v skladu z evropskimi smer-
nicami, ampak ga ne upravljajo nepo-
sredno evropski organi. Takšen sistem
bi lahko pomagal pri centralizaciji ev-
ropske ekonomije, saj sloni na medse-
bojni pomoči med članicami.
EMS za ekonomsko uravnovešenje po
pandemiji zdaj deluje tudi v Italiji. Ob
tej priložnosti se je začela debata o

tem, ali je tak mehanizem dober ali ne:
nasprotno od solidarnostnega sklada,
upravlja EMS »trojka« Evropske komisije,
Evropske centralne banke in Medna-
rodnega denarnega sklada. To pomeni,
da denar ni v rokah državne uprave,
temveč evropske, zato lahko rečemo,
da država izgubi moč samostojnega
odločanja.
Pri tem ni šlo brez mnenj populističnih
politikov, med katerimi izstopata Matteo
Salvini in Giorgia Meloni, ki sta se močno
upirala EMS-ju zaradi politike »najprej
Italija«. Zaradi tega so nekaj pravil, ki jih
je zahteval EMS, prilagodili, da zadeve
ne bi povsem nadzorovala samo »troj-
ka«. Sam premier Giuseppe Conte ni
popolnoma podpiral EMS-ja in se je
močno boril za pridobitev solidarnostnih
sredstev, Renzi in Nicola Zingaretti pa
sta bila mnenja, da je v tem trenutku
dobro dobiti pomoč iz EMS-ja, ker bi
sredstva iz solidarnostnega sklada zelo
verjetno videli šele prihodnje leto.
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Kam pa kam med poletjem?
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EMS, za kaj
konkretno gre?
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Mladi in poletje:
čas za sprostitev




