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JASMINA GREGOREC: Toliko o kibernetski varnosti, zdaj pa na zasebno mariborsko univerzo
Almo Mater Europaea, ki danes in jutri gosti že 7. znanstveno konferenco: Za človeka gre:
Prihodnost zdaj! Na njej več kot 300 domačih in tujih strokovnjakov govori o pomembnih
vprašanjih našega časa. Med ključnimi temami so varstvo okolja, medgeneracijsko sožitje,
deficitarni poklici in tudi volilni sistem.
MATEJA TOMAŠIČ: Staranje prebivalstva je med glavnimi izzivi naše družbe in treba se bo
otresti številnih stereotipov, ki vladajo povsod po Evropi, je bilo eno osrednjih sporočil sekcije
socialnih gerontologov.
Prof. dr. JANA GORIUP (profesorica sociologije): V naši družbi je prevladalo neko prepričanje,
da ko se ljudje upokojijo, ko postanejo vsaj manj sposobni aktivnega in samostojnega življenja,
da jih umestimo v institucionalno obliko bivanja. Drugod po svetu, na primer v Avstraliji, Novi
Zelandiji pa še marsikje, je trend ravno obraten.
MATEJA TOMAŠIČ: Po opozorilih klimatologov je pri spopadanju s podnebnimi spremembami
ključno, da poskrbimo za tiste procese, ki bi imeli nepopravljive posledice.
Prof. dr. LUČKA KAJFEŽ BOGATAJ (profesorica klimatologije): Ker se jih ne da obrniti nazaj.
Po drugi strani pa seveda moramo tudi optimistično gledati. Noben problem, ki ga bomo
reševali ni nujno samo potrošnja časa in denarja ampak lahko ob tem mogoče popravimo tudi
napake iz preteklosti.
MATEJA TOMAŠIČ: Na potrebe po dodatnem izobraževanju logopedov in drugih
strokovnjakov, ki se ukvarjajo z avtističnimi otroki, so s kar 17-imi prispevki opozorili v sekciji
za avtizem.
Dr. BARBARA TOPLAK PEROVIČ (predstojnica ekonomskih programov Alma Mater
Europaea): Naši otroci v vrtcih in šolah tisti avtistični otroci potrebujejo posebno obravnavo. Ni
dovolj zgolj deset minut na vsake pol leta z zdravnikom. Ti otroci potrebujejo strokovnjake,
učitelje, ki imajo posebno znanje komunikacije z njimi. Kaj lahko naredimo? Takšne ljudi lahko
izobrazimo.
Prof. dr. LUDVIK TOPLAK (predsednik Alma Mater Europaea): Prvo je vključiti študente v
aktivno reševanje vprašanj človeka, vprašanj tako zdravja, okolja, socialnih protislovij,
ekonomije in sodobnih tehnologij.
MATEJA TOMAŠIČ: V sklopu konference bo potekala tudi razprava o spremembah volilnega
sistema. Te so po mnenju udeležencev nujne, če želimo zagotoviti demokracijo.
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