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Tehnološki napredek poglablja naše razumevanje sveta in nas na nekaterih področjih združuje bolj kot
kdajkoli prej, vendar napetosti v svetu ne more odpraviti. Napovedi in upi mnogih političnih mislecev ob
koncu 20. stoletja, da bo zaradi boljšega dostopa do informacij svet postal enotnejši, se niso uresničili.
Mnogi sicer verjamejo v objektivnost dejstev, a zdaj spoznavamo, da je v medčloveških stikih razlikovanje
med dejstvom in zaznavanjem zahtevnejše, kot se zdi, ter da je resnica zelo subjektivna in odvisna od
našega kulturnega ozadja, tradicij in vrednot. Kako ločimo dejstva od zaznavanja ali splošnih prepričanj?
Kako vemo, da je tisto, kar vidimo, resnično in ne le posledica subjektivnega zaznavanja? Kako naj
premostimo razlike, če se naši pogledi razlikujejo?
Razvili smo potrebna orodja za učinkovit, vključujoč in transparenten dialog. Na voljo imamo tako širok
nabor orodij, kot še nikoli prej, hkrati pa vse te nove tehnologije ohranjajo tudi razlike med nami.
Ostajamo vpeti v tradicionalne okvire in mnogo bolje nam gre obsojanje drug drugega kot vpogled vase
in ukrepi za izboljšave doma. Kdaj bomo z enako zagnanostjo začeli iskati naše skupne točke, da bi
zagotovili uspešno in trajnostno prihodnost za vse?
Za doseganje napredka se moramo najprej zazreti vase. Doma moramo začeti s spremembami in sodelovati
v razpravah o upravljanju naših družb ter o vzgoji in izobraževanju naslednje generacije. Zagotoviti
moramo, da bo naslednja generacija razvila večjo čustveno inteligenco, kar je edina pot do vidnejšega
napredka pri premostitvi ločnic.
Poleg tega naša družba skoraj ne ve več, kaj je celovita javna razprava. Korenite spremembe terjajo svoj
čas in so generacijske, začeti pa se morajo zdaj.

Panel voditeljev
Pregled stanja po svetu
V sodelovanju s Politico.

Posebni panel
Motivacijski pogovor: iz oči v oči z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom UEFE
Vsak posameznik lahko v svet prinese spremembe. V navdihujočem pogovoru o vodenju, nogometu, etiki in
družbenih spremembah se bomo spraševali, kako premagati razlike, najti skupne interese in kar najbolje
premostiti ločnice med politiko, poslovnim svetom in športom za skupno dobro.

Polnočna razprava – Več prostora za mizo: doseganje enakosti spolov

V sodelovanju z Global Diplomacy Lab. Gostitelj je družba za svetovanje The Boston Consulting Group.
Danes že skoraj vsak govori o enakosti spolov. Gibanje #MeToo, letošnje razprave na vrhu G7 in 5.
cilj trajnostnega razvoja so v ospredje postavili potrebo po enakosti spolov. Ženske prevzemajo pobudo
v državah, kot sta Islandija in Nova Zelandija, vendar se povsod po svetu še vedno soočajo z veliko
strukturno neenakostjo. Epidemične razsežnosti spolnega nasilja ter izzivi pri dostopu do izobraževanja
in zdravstvene oskrbe ter na področju reproduktivnih pravic kažejo, da so ženske še vedno v neenakem
položaju.
Zakaj svetovna prizadevanja za enakost spolov niso dovolj učinkovita? Kaj lahko storimo, da bo to postal
problem, s katerim se bomo ukvarjali vsi? Kako se soočamo s posledicami ogrožanja moškosti? Če bodo
pozivi k zagotavljanju enakosti spolov zavrnjeni, s katerimi ukrepi bi torej dosegli enakost spolov v procesu
odločanja, v korporacijah, politiki, vojski itd.?
Raziskali bomo, kako lahko nepričakovani akterji prevzamejo izziv zagotavljanja enakosti spolov, preučili
bomo tveganja in izzive, s katerimi se sooča feministično gibanje, in ugotavljali, kako izvajamo kulturne
in družbene spremembe.

Evropska unija: kaj nas še združuje?
Evropska unija se je v zadnjih letih soočala z velikimi izzivi, ki so odgrnili tančico z njene enotnosti in
razkrili njeno notranjo razdrobljenost. Včasih se zdi, da je Unija prepredena z ločnicami, ki potekajo od
zahoda proti vzhodu, od središča k obrobju, od severa proti jugu, zaradi česar se njena geometrija zdi
spremenljiva. Medsebojna odvisnost ostaja temelj vsakdana Evropske unije, čeprav se interesi včasih
razlikujejo zaradi različnega zgodovinskega, demografskega, geopolitičnega in gospodarskega ozadja.
Solidarnost je bila ali naj bi bila glavno načelo obvladovanja naše medsebojne odvisnosti, kar se kaže že
od začetka procesa povezovanja.
Soočeni s skupnimi izzivi, kot jih še ni bilo, so evropski voditelji ponovno poudarili potrebo po enotnosti
držav članic, vendar se njihovi načini iskanja rešitev razlikujejo. Udeleženci panelne razprave o Evropski
uniji bodo ugotavljali, kaj nas združuje, kako premostiti ločnice v EU in kako obdržati njeno enotnost.
Spremenimo razvoj sveta – onkraj državocentričnosti
Leta 2015 so se svetovni voditelji s sprejetjem Agende 2030 za trajnostni razvoj zavezali, da bodo vpeljali
nov pristop h globalnemu razvoju. Pristop temelji na spoznanju, da države niso več edino gonilo razvoja
in da morajo ostali partnerji, vključno s finančnimi ustanovami, zasebnim sektorjem, civilno družbo
in lokalnimi skupnostmi, prevzeti večjo odgovornost za trajnostni razvoj. Agenda 2030 bo omogočila
preobrazbo le ob sodelovanju vseh partnerjev.
V luči nove razvojne paradigme bomo na panelu iskali možnosti, kako spremeniti današnje vzorce, da
bi spodbudili spremembo statusa quo in bolje izkoristili potencial vseh deležnikov, tudi s pomočjo
opolnomočenja žensk. Raziskali bomo, kako bi z inovacijami in tehnologijo premagali globalne izzive iz
Agende 2030, ter ugotavljali, kako bi aktivirali različna gonila razvoja za uresničevanje ciljev iz Agende
2030, kot so odprava lakote, zmanjšanje neenakosti in zagotavljanje okolju prijaznega razvoja, pri tem
pa ne bi nikogar prezrli.

Vsak zase smo obsojeni na neuspeh: skupaj za trajnostno prihodnost
Svetovni voditelji so se s sprejetjem Agende 2030 za trajnostni razvoj zavezali, da bodo za doseganje
globalnega razvoja in blaginje vpeljali nov pristop. Ta temelji na spoznanju, da države niso več edino
gonilo razvoja in da morajo ostali partnerji, vključno s finančnimi ustanovami, zasebnim sektorjem, civilno
družbo in lokalnimi skupnostmi, prevzeti večjo odgovornost za trajnostni razvoj. Agenda 2030 lahko zgolj
s sodelovanjem s celotno družbo doseže resnično transformativne učinke. Na panelu bo beseda tekla
o načinih, kako na preizkušnjo postaviti trenutno miselnost in vzpostaviti sodelovalne in sooblikovalne
skupnosti prihodnosti, v katerih bo imel vsak možnost, da zacveti.

Digitalni most: preobrazba za institucionalno odpornost

V sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost in zunanjim ministrstvom ZDA.
Digitalizacija je danes nujna. Institucije so se znašle v živahnem in razvijajočem se okolju, v katerem hitre
spremembe v medijski komunikaciji in dinamiki moči odločilno vplivajo na vlogo in glas vlad, podjetij,
medijev in organizacij civilne družbe. Da bi lahko zagotovile trdnost in prožnost ter hkrati delovale v dobro
družbe, se morajo institucije prilagoditi digitalni prihodnosti in preseči tradicionalni način dela. Zgraditi
morajo most.
Mišljeno je bilo, da nas bo globalna digitalizacija tesneje povezala, zdaj pa ugotavljamo, zakaj nas razdvaja.
Ali je digitalizacija povzročila poglabljanje socialnih razlik ali nas le opozarja na tiste, ki so obstajale že
prej? Pojav informacijskega balona, ki se pogosto omenja kot produkt digitalne komunikacije, je obstajal
že dolgo pred digitalno revolucijo, a vprašanje je, ali se je ta problem zaradi količine sodobnih medijev in
njihove družbene funkcije še poglobil. Kako je opolnomočenje posameznika, da postane sam svoj urednik
in iskalec resnice, vplivalo na našo sposobnost, da ocenimo točnost informacij, ki so na voljo?

Mediacija v novem večpolarnem svetu – med pričakovanji in stvarnostjo
Svet je izpostavljen vse številnejšim grožnjam in novim izzivom – konflikti postajajo asimetrični in
medsebojno povezani ter vključujejo številne nove akterje. Po več desetletjih nam ponovno grozi nevarnost
jedrskega orožja; število terorističnih napadov ostaja visoko; kibernetski prostor postaja novo bojišče;
podnebne spremembe so postale največji multiplikator nevarnosti. Kako naj učinkovito rešujemo vse
te kompleksne sodobne izzive za mednarodni mir in varnost, ki presegajo državne, narodne ali verske
meje? Svet še nikoli ni imel na voljo toliko orodij za preprečevanje konfliktov in zgodnje opozarjanje. Ali
jih uporabljamo v dobro tistih, ki najbolj trpijo (ljudi na terenu) in katerih pričakovanja so zelo pogosto
prezrta, ali le v korist glavnih akterjev?

Sistem kibernetske varnosti: zagotavljanje odpornosti
V sodelovanju s Siemensom.

Naraščajoča nevarnost naprednih kibernetskih napadov na ključno infrastrukturo in industrijske sisteme
je poseben izziv za podjetja in države. Vlade se morajo vse pogosteje odzivati na kibernetske napade in
zagotavljati varno kibernetsko okolje, čeprav je bila infrastruktura kibernetske varnosti doslej v rokah
sektorja informacijske tehnologije in ne pod državnim nadzorom. Kibernetska varnost je postala steber
nacionalne varnosti, zato delne rešitve posameznih organizacij ne zadoščajo več za uspešno soočanje s
kibernetskimi grožnjami. Države morajo zgraditi sistem, ki zagotavlja kibernetsko varnost.
Kako naj zgradimo tak sistem in katere elemente mora imeti za učinkovito odpravljanje groženj? Ali bo
informacijska revolucija spodbudila nadaljnje povezovanje Evrope prek enotnega digitalnega trga? Kako
zasebni sektor ukrepa ob kibernetskih napadih? Katere nove poslovne priložnosti je podjetjem prinesla
kibernetska nevarnost?

Mednarodno kazensko sodišče: 20 let Rimskega statuta – kako naprej?
Letos praznujemo dvajseto obletnico sprejetja Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, ki
je bilo prvo stalno mednarodno kazensko sodišče, pristojno za pregon posameznikov za hudodelstva.
Sodišče je z leti dobilo pomembno vlogo zaradi svojih vidnih dosežkov, vključno z razsodbami o spolnih
zločinih in zločinih na podlagi spola, otrocih vojakih in kulturni dediščini. Kljub temu se sodišče sooča
s številnimi izzivi. Po umiku Burundija iz Mednarodnega kazenskega sodišča je treba večjo pozornost
posvetiti univerzalni pristojnosti. Učinkovitost sodišča ostaja odvisna od sodelovanja z državami in
mednarodnimi organizacijami, zlasti Združenimi narodi, in od ustreznega financiranja. Zaradi svoje
naraščajoče aktivnosti bi se sodišče lahko znašlo pod večjim pritiskom. Dvajseta obletnica je pomembna
priložnost za priznanje njegovih številnih dosežkov in spodbuda za strateško oceno izzivov, da bi se
zagotovil njegov uspeh v prihodnosti.

Človek v dobi tehnologije
V sodelovanju z IBM.

Naša družba se včasih zdi pobegli vlak. Umetna inteligenca, biotehnologija, nanotehnologija, če omenimo
le nekatera področja, se bliskovito razvijajo, vendar nimamo strateške analize njihovega vpliva na naše
vsakodnevno življenje in celotno človeštvo – na družbene odnose, čustveno in biološko plat ter tudi na
naše pravne sisteme in zakonodajne okvire. Nimamo infrastrukture za tako korenite spremembe.
Udeleženci panela bodo preučili najnovejše tehnološke dosežke in ugotavljali, kako bodo vplivali na naše
življenje in človeštvo. Katere spremembe lahko pričakujemo v naslednjih desetletjih? Kaj lahko naredimo,
da bodo omogočile boljše življenje? Kako naj zagotovimo, da bomo tehnologijo uporabljali za izboljšanje
življenja in ne za podaljševanje svetovnega nasilja in vojn, ki so del človeške zgodovine?

Premagovanje ločnic zaupanja med ljudmi in institucijami
V sodelovanju z Global Diplomacy Lab.

Zaupanje v institucije se spreminja glede na časovna obdobja in različne kulture. Edelmanov barometer
zaupanja iz leta 2018, ki ugotavlja zaupanje v številnih institucijah, sektorjih in na območjih, razkriva
navidezno stagnacijo nezaupanja do gospodarstva, vlade, nevladnih organizacij in medijev. Zaupanje v
institucije je eden izmed najpomembnejših gradnikov zdrave družbe, saj vpliva na njeno legitimnost,
blagostanje in tudi stabilnost, kar je posebej pomembno v obdobjih gospodarske, politične in družbene
nestabilnosti, ko kredibilne institucije prevzamejo vlogo blažilnika. Udeleženci panela bodo ugotavljali,
zakaj ljudje manj zaupajo uveljavljenim in drugim institucijam, ter izmenjali izkušnje z reševanjem tega
izziva v različnih regijah in na različnih ravneh. Raziskali bodo drugačne načine ponovnega vzpostavljanja
zaupanja in krepitve sodelovanja med javnostjo in institucijami, da bi zgladili razhajanje med njimi.

Zahodni Balkan: izgubljena leta ali novo upanje?
V sodelovanju z Rikom in European Fund for the Balkans.

Širitveni proces EU je vedno bil tudi politični proces. Kljub tehničnim merilom, opazovalnim misijam,
ocenjevanju in poročilom o napredku je predsednik Evropske komisije pred petimi leti z enim samim
stavkom zasejal dvom in strah glede širitvene politike in Zahodnega Balkana. Po večletni negotovosti je
predsednik ponovno z enim samim stavkom obudil upanje in navdušenje v regiji, ki si je v preteklosti
precej bolj prizadevala za pozitivno zunanjo podobo kot za notranje reforme. Upanje je postalo realnejše z
novo strategijo o širitvi; državam v regiji so razdelili nove naloge, negotovost pa nadomestili z dejanskimi
datumi za širitev.
Zakaj bo tokrat drugače? Kako bomo izgubljena leta počasnega napredka nadomestili s hitro in uspešno
preobrazbo družbe, ki je pripravljena sprejeti predpise, standarde in vrednote Evropske unije? Ali so se
politične elite pripravljene podati na pot, ki jih lahko na koncu stane njihovih privilegijev in funkcij? Ali
je civilna družba pripravljena prevzeti vlogo čuvarja in aktivnega pobudnika sprememb?

Podnebne spremembe in varnostna dinamika
Akademiki in varnostne agencije po svetu problematiko podnebnih sprememb obravnavajo na dva načina:
podnebne spremembe kot grožnja in podnebne spremembe kot multiplikator groženj. Po navedbah
Medvladnega foruma za podnebne spremembe bo vse večja intenzivnost podnebnih katastrof v naslednjih
letih spremenila okoljsko, družbeno in gospodarsko podobo držav. Sledilo bo slabšanje in usihanje
naravnih virov, zmanjševanje priložnosti za zaslužek ter množično preseljevanje in migracije, kar bo
zaostrilo tekmovanje za naravne vire in bi lahko vodilo v spore, nemire in celo vojne. Spore in množične
migracije lahko preprečimo s prijateljskimi strategijami in politikami. Zaradi omenjenih in številnih drugih
razsežnosti podnebnih sprememb kot multiplikatorja groženj so potrebna skupna prizadevanja na ravni
politik ter razprave med glavnimi deležniki. Vodilni strokovnjaki in oblikovalci politik s celega sveta bodo
na zasedanju obravnavali razsežnosti varnostnih groženj zaradi podnebnih sprememb ter preučili različne
možnosti, kako preprečiti, da bi podnebne spremembe postale multiplikator groženj.

SPREMLJEVALNI DOGODKI

Diaspora kot most v sodobnih mednarodnih odnosih

V sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Ker postajajo sodobne družbe vedno bolj mobilne, se države vse bolj zavedajo pomena svojih diaspor
za transnacionalne odnose in razvoj. Ob politikah za nove diaspore se povečuje tudi pozornost do
tradicionalnih diaspor. Toda med državami so velike razlike glede tega, koliko pozornosti posvečajo
tovrstnim vprašanjem. Slovenija slovensko diasporo že po tradiciji obravnava kot pomemben dejavnik
za svoj nacionalni razvoj. Tudi danes si zelo prizadeva za razvijanje konstruktivnih odnosov z sodobnimi
izseljenci. Inovativni pristopi pri ohranjanju slovenskega jezika, kulture in narodne zavesti s povezovanjem
slovenskih znanstvenikov in študentov po vsem svetu (ASEF, VTIS), z medregionalnimi poslovnimi
konferencami, podporo zagonskim podjetjem itd. so dobro sprejeti in veljajo za primere dobre prakse.
Okrogla miza je namenjena primerjavi in analizi pristopov k diasporam v državah, najbolj znanih na tem
področju. Predstavljeni bodo koncepti čezmejnega sodelovanja, kroženja možganov, globalnega mreženja,
vzpostavljanja gospodarskih povezav in vračanja migracij.

Vloga uprav za nacionalno varnost v jugovzhodni Evropi pri zagotavljanju kibernetske
varnosti
V sodelovanju z Uradom Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.

Forum vodij Nacionalnih varnostnih organov jugovzhodne Evrope (SEENSA) iz članic Sveta za regionalno
sodelovanje je nastal l. 2011 na pobudo Sekretariata Sveta za regionalno sodelovanje (RCC) ob podpori
Natovega Urada za varnost (NOS) in Generalnega sekretariata Urada za varnost pri Svetu Evropske unije,
namenjen pa je razpravi o razvoju skupnih ukrepov za varovanje tajnih podatkov v regiji.
Ti organi si prizadevajo, da bi omogočili izmenjavo pogledov in mnenj o regionalnem varnostnem
sodelovanju ter pomagali izboljšati regionalno varnost, stabilnost in krepitev zaupanja. Poleg prizadevanj
za enotne varnostne prakse in postopke pri izmenjavi tajnih in drugih podatkov z omejeno distribucijo
predstavlja SEENSA tam, kjer je primerno, tudi forum za razpravo o načinih za prilagajanje varnostnih
praks nenehnim spremembam v varnostnem okolju jugovzhodne Evrope.

Deviktimizacija žrtev

V sodelovanju z ITF – Ustanovo za krepitev človekove varnosti.
Pomoč žrtvam min je eden od petih glavnih stebrov humanitarnega delovanja. Brez podpore tistim, ki so
žrtve protipehotnih min in drugih eksplozivnih ostankov vojne, je lahko civilno prebivalstvo še desetletja
prizadeto zaradi posledic oboroženih spopadov. Pomoč žrtvam ni zgolj stvar medicinske rehabilitacije, pač
pa terja celosten pristop, vključno s psiho-socialno podporo in socialno-ekonomsko pomočjo. Vključevati
mora dolgoročno perspektivo; problematika žrtev min in njihovega položaja mora biti vključena v javne
politike in okvire, še posebej v povezavi z zdravstvenimi, invalidskimi, zaposlitvenimi in izobraževalnimi
vprašanji. Žrtve min ostanejo tudi potem, ko je država razglašena za razminirano, toda za njihovo podporo
potrebujemo zmogljivosti, znanje, še zlasti pa financiranje.

Na panelu bodo obravnavane možnosti za premagovanje ločnice med žrtvami min in donatorsko skupnostjo,
premostitev vrzeli med podporo žrtvam in drugimi področji humanitarnega protiminskega delovanja ter
rešitve za opolnomočenje žrtev min.

Vključevanje, pogojevanje ali oboje? Varnost in pravna država ob novi evropski perspektivi
V sodelovanju z IISG – Integrativnim upravljanjem notranje varnosti v regiji.

Na Zahodnem Balkanu se nadaljujejo intenzivna prizadevanja za izpolnjevanje pristopnih pogojev glede
varnosti. Evropska perspektiva ostaja glavno gonilo preoblikovanja, ob tem pa so pomembna tudi spoznanja,
pridobljena med prizadevanji držav in mednarodne skupnosti v zadnjem desetletju in pol. Poenoten
in kompleksen sistem varnostnega sodelovanja vključuje vzpostavljanje kapacitet, prenos dobrih praks
in čezmejnega sodelovanja, ki ga navdihujeta tako vertikalna pogojenost kot potreba po horizontalnem
sodelovanju. Ob uporabi celostnih konceptov v obdobju nove evropske perspektive, vključno s tistimi glede
»Integrativnega upravljanja notranje varnosti«, bo treba ponovno premisliti o vidikih varnostne reforme.
Kateri koncepti imajo potencial za napredek pri vključevanju in za doseganje trajnostnega rezultata
pri spopadanju z izzivi najhujših kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, nasilnega ekstremizma,
terorizma in varnosti meja? Kako naj EU ravna v prihodnje, da bo zagotovila učinkovito vodenje zunanje
politike?

Preživeli: Konec molka o spolni zlorabi otrok
Branje knjige z Eirliani Abdul Rahman.

Eirliani A. Rahman je programska direktorica pri Otroški fundaciji Kailash Satyarthi. Ko je izstopila iz
singapurske zunanje službe, je ustanovila svojo neprofitno organizacijo YAKIN (Youth, Adult Survivors
& Kin In Need – Mladi in odrasli preživeli ter njihovi sorodniki v stiski) za pomoč otroškim žrtvam in
odraslim, ki so preživeli spolno zlorabo v otroštvu.
Knjiga Survivors (Preživeli), ki je novembra 2017 izšla pri založbi Marshall Cavendish Asia, popisuje
resnične zgodbe dvanajstih pogumnih, ki so preživeli spolno zlorabo v otroštvu: petih moških in sedmih
žensk iz Nemčije, Indije, Indonezije, Mjanmara, Singapurja, Južne Afrike, Združenega kraljestva in ZDA.
Na panelu bo preživeli iz Južne Afrike bral odlomke iz svojega poglavja v knjigi. Govorili bomo tako o
kratkoročnem kot dolgoročnem psihološkem vplivu zlorabe; kako zaščititi svoje otroke in varovance pred
nevarnostjo; znaki, na katere morate biti pozorni pri zlorabljenem otroku, in kako biti preživelemu v oporo
glede na travmo.

Prenos Evropskega soglasja v prakso: Politične fundacije kot gradniki mostov
pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja
V sodelovanju z Evropsko mrežo političnih fundacij.

Novo evropsko soglasje o razvoju je bilo leta 2017 predstavljeno kot močna politična zavezanost EU in
njenih držav članic osnovni predpostavki, da trajnostni razvoj močno presega zgolj boj proti revščini. Z
vključitvijo načela univerzalnosti, opredeljenega v Agendi 2030, se je Evropska unija postavila na vodilni
položaj pri spopadanju s kompleksno naravo razvojnih izzivov znotraj in zunaj svojih meja.
Evropska mreža političnih fundacij (ENoP) je edinstven akter s primerjalno prednostjo na razvojnem
področju. V kontekstu izvajanja Agende 2030 in Novega evropskega soglasja o razvoju ima ENoP
edinstveno vlogo pri spodbujanju trajnostnega razvoja v Evropi in zunaj nje. Ob članih, aktivnih v več
kot sto državah, in zmožnosti, da doseže širok spekter javnosti in deležnikov, je ENoP zelo pomembno
združenje pri gradnji mostov med organizacijami civilne družbe in političnimi akterji ter hkrati ključni
akter v prizadevanjih za izvedbo 17 razvojnih ciljev.
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Poslovni del foruma bo organiziran v sodelovanju z Ameriško gospodarsko zbornico v Sloveniji in bo
posvečen razvoju dela in njegovega vpliva na delovna mesta, podjetja in družbo na splošno.
Globalizacija, tehnološki napredek in demografske spremembe imajo močan vpliv na delo. Čeprav
prihodnost prinaša edinstvene priložnosti, predstavlja tudi znatne izzive. Kako bodo te spremembe
vplivale na delavce, delodajalce in družbo? Prihodnost dela je že tu. In z njo se bomo morali soočiti vsi.

Zajtrk AmCham Business Leaders Club – Snovanje (digitalne) prihodnosti dela: kako
zgraditi most med človekom in tehnologijo?
V sodelovanju z AmCham Slovenia.

Smo v gospodarskem ciklu, v katerem se delovna mesta, kakršna poznamo, hitro spreminjajo. Študija
Svetovnega gospodarskega foruma Future of Jobs (Prihodnost delovnih mest), predvideva, da bomo pred
letom 2020 izgubili pet milijonov delovnih mest, saj bodo umetna inteligenca, robotika, nanotehnologija
in drugi družbeno-ekonomski dejavniki nadomestili potrebo po delavcih. Dobra novica je, da bo omenjeni
tehnološki napredek ustvaril 2,1 milijona novih delovnih mest. Toda fizični in pisarniški delavci, ki
ostanejo brez zaposlitve, najverjetneje nimajo veščin, ki so potrebne, da bi se lahko prijavili na nova
delovna mesta. Po najnovejših raziskavah bomo kmalu vredni le toliko, kot so vredna naše veščine, zato
bo treba preusmeriti izobraževanje za veščine.
Kaj bodo avtomatizacija, strojno učenje in umetna inteligenca (AI) pomenili za delovno silo jutrišnjega dne
in kako bodo vplivali na delovna mesta, znanje in plače? Kakšne so veščine in kompetence prihodnosti in
kaj lahko naredimo, da bomo ostali v koraku s časom? Kako premostiti vedno večji razkorak med ljudmi
in umetno inteligenco?

2. panel: Premagajmo ločnico: človeški možgani in umetna inteligenca
Moč človeških možganov je velikanska in zato, da bi v kompleksnih poslovnih razmerah ravnali bolj
produktivno, moramo bolje spoznati, kako delujejo možgani. Z novostmi v tehnološkem razvoju, kakršna je
umetna inteligenca, se pojavljajo številne priložnosti za reševanje tovrstnih kompleksnih vprašanj, hkrati
z njimi pa tudi številni izzivi. Kako moč umetne inteligence preobraža družbo? Ali združitev tehnologije in
sposobnosti človeških možganov pomeni nastanek nove hibridne vrste?

3. panel: Prehod iz fizične v digitalno družbo
V sodelovanju z Microsoftom.

Digitalna družba nastaja hitro ter prepleta fizični in navidezni svet. Ne vpliva zgolj na poslovne modele in
naš način dela, pač pa tudi na naš način življenja in interakcije. Bolj kot kadarkoli prej postaja tehnologija
del naše identitete, digitalni in fizični svet pa se vse bolj spajata. Internet stvari, navidezna resničnost in
umetna inteligenca spreminjajo naravo dela na načine, ki bi lahko ljudem dali moč in jih osvobodili ter
zmanjšali neenakosti med ljudmi in državami; a rezultat bi lahko bil tudi ravno nasproten.

4. panel: Svetle in temne plati hiperpovezanega sveta
V sodelovanju s Pristopom.

Svet, v katerem živimo, še nikoli prej ni bil tako medsebojno povezan. Fizične in kibernetske meje
so skoraj izginile in skoraj vsaka naša poteza vpliva na vse druge posameznike v družbi. Toda čeprav
povezanost na eni strani lajša številne vidike naših življenj, na drugi strani še vedno ostajajo mnogi izzivi
in varnostne grožnje.

Vpliv novih tehnologij na turizem – znanstvena fantastika ali realnost? Turizem kot vzvod
kulturnega sodelovanja
V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Slovensko
turistično organizacijo.

Krepitev sodelovanja med sektorjema kulture in turizma je v zadnjih letih postala pomembna sila, ki
usmerja prizadevanja za privlačnost in konkurenčnost destinacij. Turizem pa nima zgolj ekonomskih
učinkov, temveč vpliva tudi na družbene in kulturne odnose na nacionalni in mednarodni ravni. Turizem je
torej že sam po sebi odlično sredstvo, ker povezuje ljudi in omogoča odkrivanje ter sprejemanje različnosti
kultur. Kulturni turizem na podlagi snovnih in nesnovnih kulturnih dobrin je ena od največjih in najhitreje
rastočih globalnih turističnih panog. Ob pomoči inovativnih orodij IKT kulturo in kreativne industrije vse
pogosteje uporabljamo za promocijo destinacij ter povečevanje njihove konkurenčnosti in privlačnosti.
Ohranjanje in obnavljanje lokalnega značaja destinacij postajata pomembni primerjalni prednosti na
konkurenčnem globaliziranem turističnem trgu.
Udeleženci panela o turizmu bodo razpravljali o širokih možnostih kulturnega turizma, novih tehnologijah
v turizmu in možnostih za mednarodno sodelovanje na tem področju ter predstavili dobre prakse.

SPREMLJEVALNI DOGODEK

InvestTalk Slovenija 2.0

V sodelovanju z Družbo za upravljanje terjatev bank.
Razprava bo poskušala ponuditi ključne odgovore in uvide v osrednje značilnosti tujih neposrednih naložb
v Jugovzhodni Evropi (politike, povezane s tujimi neposrednimi naložbami, in lastninjenje kot priložnost
za tuje neposredne naložbe v JV Evropi, trendi gospodarskega razvoja v JV Evropi, poglavitna tveganja
in izzivi v zvezi z reformno agendo za oblikovanje bolj konkurenčne JV Evrope). Predstavniki sodelujočih
institucij si bodo izmenjali izkušnje in preučili najboljše prakse za pritegovanje tujih neposrednih naložb
v Slovenijo.
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TRAJNOSTNA VARNOST: VLOGA MLADIH PRI PREMAGOVANJU LOČNIC
Strateški forum Bled za mlade (Mladi BSF) je letna konferenca, na kateri se mladi voditelji udeležujejo
živahnih razprav in iščejo inovativne rešitve za nekatera najbolj pereča globalna vprašanja. Model
Mladega BSF se razširja in spreminja ter postaja edinstveno srečevališče za najrazličnejše profile mladih
voditeljev, podjetnikov, blogerjev, mislecev in družbeno dejavnih posameznikov. Zagotavlja jim platformo
za izmenjavo vizij in zamisli ter medsebojno povezovanje.
Mladi BSF 2018 bo mlade voditelje gostil pod geslom »Trajnostna varnost: vloga mladih pri premagovanju
ločnic«. Pristop »trajnostne varnosti« v ospredje postavlja odpravljanje temeljnih elementov, ki ogrožajo
varnost in povzročajo konflikte, pri čemer je poudarek na strategijah preprečevanja, in ne odzivanja.
Osrednja podmena pristopa trajnostne varnosti je, da vseh posledic nevarnosti ne moremo uspešno
nadzirati, lahko pa si prizadevamo za odpravljanje temeljnih vzrokov za nestabilnost.
Forum bo poseben poudarek namenil medregionalnemu sodelovanju. Nova generacija voditeljev
bo pojasnila, da takšno sodelovanje ni le potrebno, temveč je nujno za dosego nadaljnjih pozitivnih
korakov v demokratizaciji, boju proti korupciji, terorizmu in podnebnim spremembam ter za spodbujanje
družbenega, gospodarskega in medkulturnega trajnostnega razvoja. Da bi to dosegli, se bodo mladi
voditelji morali učiti od svojih vrstnikov iz različnih regij ter si izmenjevati spoznanja, zamisli in strokovno
znanje. Programi trajnostnega regionalnega sodelovanja so ključ do celovitih, vključujočih in inovativnih
pristopov, ki pritegnejo mlade.
Mladi BSF 2018 bo teme in vlogo mladih povezal z osrednjim dogodkom, Strateškim forumom Bled.
Izbrane bodo tri teme, o katerih bo tekla razprava z vidika mladih, poleg tega pa bodo izbrani trije izjemni
mladi voditelji, ki bodo kot govorniki nastopili na glavnem dogodku. Vse to bo z inovativnimi rešitvami
in osvetljevanjem perspektiv mladih pomenilo dodano vrednost za BSF. Mladi bodo dobili priložnost za
srečanja z voditelji iz vladnega, poslovnega in nevladnega sektorja ter za razprave z njimi o osrednjih
temah.

SPREMLJEVALNI DOGODKI

Preprečevanje konfliktov, vzpostavljanje miru in mediacija

V sodelovanju z Univerzo Doshisha, Japonska, in Fakulteto za družbene vede, Slovenija.
Mnoge današnje ločnice so posledica konfliktov. Konflikti ne ločujejo le ozemelj, temveč tudi ljudstva
in družbe. Da bi lahko gradili harmonične družbe, moramo odpraviti temeljne vzroke konfliktov v njih.
Toda narava konfliktov se nenehno spreminja in reševanja porajajočih se težav se moramo lotevati z novih
zornih kotov.
Panel bo raziskoval metode za preprečevanje konfliktov, vzpostavljanje miru in mediacijo, osredotočil
pa se bo na sodobne primere na Balkanu in Bližnjem vzhodu ter jih preučil s političnega, kulturnega
in družbenega gledišča. Kakšno vlogo v preprečevanju konfliktov ima demokracija? Kakšna je vloga
mednarodnih in regionalnih organizacij? Kako obravnavamo in premagujemo ločnice, ki jih povzročajo
konflikti?

Sredozemska razsežnost OVSE – mladi in varnost

V sodelovanju z Veleposlaništvom Italijanske republike v Sloveniji.
Dogodek bo potekal v znamenju italijanskega predsedovanja OVSE in zaveze Italije, da je treba delovati
v skladu z geslom »Dialog, lastništvo, odgovornost«, da bi lahko vzpostavili »resnično partnerstvo« s
sredozemskimi državami. To partnerstvo je mogoče doseči le z okrepljenim političnim dialogom,
konkretnejšim sodelovanjem glede varnostnih vprašanj ter spodbujanjem celovitega pristopa k varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor tudi z vlaganjem v izobraževanje in kulturo, ob čemer je
treba večjo pozornost posvetiti ženskam in mladim.
Panel bo obravnaval vlogo mladih pri reševanju medsebojno povezanih varnostnih vprašanja v evrosredozemski regiji, kot so radikalizacija, podnebne spremembe, migracije, enakost spolov, medijska
svoboda in druga vprašanja. Glas mladih, ki pogosto umanjka v uradnih razpravah in resolucijah, prav
tako ni slišan in upoštevan pri reševanju aktualnih vprašanj v regiji. Poleg tega obstaja močna potreba
po razširjanju razprave z ustvarjanjem novih povezav med različnimi generacijami in sektorji v evrosredozemski regiji.

O Strateškem forumu Bled
Po več kot desetletju se je Strateški forum Bled razvil v vodilno mednarodno konferenco v srednji in
jugovzhodni Evropi, ki združuje najrazličnejše udeležence, med njimi voditelje držav in vlad, ministre,
diplomate, poslovneže, akademike in strokovnjake, mlade ter predstavnike medijev z vsega sveta. Osrednji
namen Foruma je sodelujoče spodbuditi k razpravam in iskanju inovativnih rešitev za sodobne regionalne
in globalne izzive. Poleg tega Forum predstavlja odlično priložnost za tematske dvostranske in večstranske
sestanke ter mreženje z vidnimi regionalnimi in globalnimi deležniki na področjih diplomacije, politike,
poslovanja, znanosti in inovacij.
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