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Samostojna visokošolska institucija Alma Mater Europaea - ECM danes in v soboto v Mariboru
gosti 7. znanstveno konferenco Za človeka gre: Prihodnost zdaj!, na kateri strokovnjaki
različnih disciplin in narodnosti govorijo o "aktualnih vprašanjih našega časa". Med drugim
bodo spregovorili o volilnem sistemu, avtizmu in digitalni humanistiki.
Samostojna visokošolska institucija Alma Mater Europaea - ECM danes in v soboto v Mariboru
gosti 7. znanstveno konferenco Za človeka gre: Prihodnost zdaj!, na kateri strokovnjaki
različnih disciplin in narodnosti govorijo o "aktualnih vprašanjih našega časa". Med drugim
bodo spregovorili o volilnem sistemu, avtizmu in digitalni humanistiki. Na konferenci pričakujejo
več kot 300 prispevkov in tisoč udeležencev iz več kot 20 držav. "Največji poudarek je na
internacionalizaciji, zato smo veseli, da število udeležencev, tako domačih kot tujih, iz leta v
leto raste. Letos je ponovno rekordno število prijavljenih referatov," je povedala predsednica
organizacijskega odbora konference Tanja Angleitner Sagadin.Vsebinsko se razprave
nanašajo na področja, ki jih Alma Mater Europaea - ECM pokriva s svojimi študijskimi
programi. "V vseh desetih letih našega delovanja razmišljamo, kako krize spremeniti v
priložnosti," je v uvodnem nagovoru udeležencev povedal predsednik te institucije Ludvik
Toplak.Po besedah predsednika Evropske akademije znanosti in umetnosti Felixa Ungerja je
pri iskanju rešitev za pereča vprašanja v družbi ključna interdisciplinarnost, zato so takšne
konference, kot je ta v Mariboru, idealna priložnost za "gradnjo mostov" med različnimi področji
in narodnostmi. "V času individualizacije in digitalizacije pozabljamo, da smo del družbe, v
kateri smo soodgovorni za razvoj," je dodal varuh človekovih pravic Peter Svetina.Med
dogodki, za katere na konferenci vlada izjemno zanimanje, je okrogla miza o oskrbi ran, ki je
po navedbah organizatorjev aktualno medicinsko, zdravstveno in tudi socialno vprašanje.
Vrhunski domači in tuji strokovnjaki bodo spregovorili o vključevanju avtističnih otrok v družbo,
veliko zanimanje pa je tudi za razpravo o spremembah volilnega sistema v Sloveniji, ki jo bo
vodil pravnik Jurij Toplak.Ker na Alma Mater Europaea - ECM uvajajo študij digitalne
humanistike, bodo na okrogli mizi izpostavili pravna vprašanja umetne inteligence, posebna
sekcija bo posvečena aktivnemu in produktivnemu staranju. Najštevilnejša je sekcija
fizioterapije, ki bo hkrati potekala tudi v Kopru, svetovne migracije in prenos znanja pa bodo
tema razprave sekcije Vodenje, inovacije in talenti za trajnostni razvoj.Mednarodno
najodmevnejši program konference je 9. konferenca arhivskih znanosti slovanskih držav, kjer
bodo predstavniki nacionalnih arhivov vseh slovanskih držav razpravljali o vlogi in pomenu
arhivov ter digitalizaciji arhivskega gradiva v sodobni družbi.Na posebnem dogodku v soboto
pa bodo predstavili magistrski program Ples - koreografija, ki ga uvajajo na Alma Mater
Europaea - ECM in je trenutno v postopku akreditacije. "S tem je premagana zgodovinska
travma, da so bili Slovenci edini narod v Evropi, ki plesne umetnosti ni razvil do akademske
stopnje, čeprav se ve, da sta ples in koreografija konstitutivni element vsake kulturne identitete
tako kot materni jezik," je pojasnil predsednik Toplak.
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Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj z veseljem, podporo, pa tudi olajšanjem sprejema
današnje shode mladih proti podnebnim spremembam: "Končno se tista generacija, ki bo
najbolj prizadeta zaradi naših dejanj, oglaša in upira temu, da bi se takšni trendi nadaljevali."
Učinkoviti pa bodo po njenih ocenah le, če bodo vztrajni.
Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj z veseljem, podporo, pa tudi olajšanjem sprejema
današnje shode mladih proti podnebnim spremembam: "Končno se tista generacija, ki bo
najbolj prizadeta zaradi naših dejanj, oglaša in upira temu, da bi se takšni trendi nadaljevali."
Učinkoviti pa bodo po njenih ocenah le, če bodo vztrajni. "En sam protest ne bo dovolj. Tega
se po mojem zavedajo tudi ti mladi. Uspeh bo odvisen od vztrajnosti in seveda množičnosti.
Kritična masa ljudi, ki nekaj želijo, je zelo pomembna," je dejala za STA ob robu današnje
mednarodne konference Za človeka gre: prihodnost zdaj!, ki jo v Mariboru prireja zasebni
visokošolski zavod Alma Mater Europaea.Pomemben se ji zdi tudi odziv medijev na današnje
shode, ki so napovedani v več kot 1650 mestih v preko 100 državah, tudi Sloveniji. "Ali bodo
pri shodu problem podnebne spremembe ali pa to, da otroci izostajajo iz šole," je
dodala.Strokovnjakinja, ki je članica Medvladnega foruma za podnebne spremembe (IPCC) v
Ženevi, poudarja, da so prav mladi tisti, ki lahko dosežejo določene spremembe. "Gre za
mlade in v mladih glavah so misli veliko bolj odprte, optimistične. Mladi ne poznajo tega, kar si
mi samocenzurno rečemo, da se ne da," je prepričana.V Sloveniji je sicer zavedanje ljudi o
podnebnih spremembah visoko, manj pa je zavedanja o nujnih ukrepih. "Informiranost ljudi je
velika, malo manj pa jim je jasno, kakšni ukrepi bi morali biti za blaženje sprememb sprejeti že
včeraj. Ta akcijski del, kaj moram jaz narediti, kaj mora narediti država, kaj mora narediti
občina, manjka. To je pomanjkljivost, ko zahtevamo spremembe. Če nimamo jasne predstave,
kateri koraki so nujni, je lahko problem," je pojasnila. "Dejansko imajo danes mladi skoraj
boljšo predstavo o tem kot pa starejše generacije," je dodala.Ključna pri uvajanju sprememb je
politika, ki pa po njenih ocenah v Sloveniji gre še vedno v napačno smer. "Pogosto se zdi, da
dela ravno obratno. Torej stvari, ki poslabšujejo podnebne spremembe, ne pa da jih bi
reševali, na primer Teš 6, slabšanje javnega prometa in večanje izpustov," je dejala."Ena
največjih zablod v človeških glavah, tudi naših, je to, da so podnebne spremembe stvar
ministra za okolje. Okoljski minister nima nič s tem, gospodarski minister je tisti, ki ima roko
čez promet, turizem in podobno. Problem naslavljamo povsem narobe - rešitve namreč niso na
ministrstvu za okolje, ampak na vseh drugih sektorjih. Ta tema je že zdavnaj presegla
okoljskost," je še poudarila.
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