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Družba 5.0 in Slovenija 2050
Pozdravljeni,

živimo v času, ko se struktura tega našega časa skozi prizmo posameznika in
družbe bistveno spreminja. Čas preprosto teče drugače – hitreje, pravzaprav
skače. To je jasno slehernemu izmed nas. Postmodernizem, ki smo mu priča,
nam ponuja spet novo industrijsko revolucijo. Revolucijo, ki spreminja
ekonomske odnose v njihovih temeljih. Paradni nosilci svetovne industrije
izgubljajo dominacijo, ki so si jo misleč za zmeraj utrdili pred več kot sto leti.
Danes so v ospredju in na vrhu pametne družbe – države, unije, podjetja,
korporacije, zveze, posamezniki, mesta in vasi …
Kaj pomeni biti danes pameten? Gre za modrost, temelječo na napredku? Gre
za veščino celostnega povezovanja in novega sinteziranja pridobljenega znanja?
Gre za zeleno odgovornost modrih odločitev? Priznajmo si, da tehnološki
napredek sledi tej začrtani razvojni poti hitreje kot ostali družbeni procesi.
Znanost, raziskave in inovacije so brez nas v družbenem, humanističnem in
moralno etičnem kontekstu pravzaprav brez polne vrednosti. Končni cilj je
pravična človeška družba, je bilo izpostavljeno tudi na vabilu na današnji
dogodek. Pa vemo, kam gremo? Poznamo poti do tja? Smo dovolj zreli in
odgovorni? Smo dovolj kompetentni in opolnomočeni za ta preskok v
prihodnost?

Vesel sem, da imam to čast in priložnost, da lahko stojim tukaj pred vami – pred
tem uglednim forumom, ki ima za cilj globalno podpreti razvojni koncept
Družbe 5.0, katerega pobudnik je Japonska, kot ena izmed vodilnih
gospodarskih velesil na svetu. Popularnost tega koncepta prepoznavajo številne
države po svetu, ne le Slovenija. V Državnem svetu se ves čas zavzemamo, da
so naši mednarodni stiki in diplomatska srečanja vselej usmerjeni v konkretne
rezultate strateškega sodelovanja in poslovnega povezovanja Slovenije s
svetom. Takšna srečanja, kot je današnji Forum, so odlična priložnost ne le za
slovenska in japonska podjetja, temveč zlasti za politiko države in skupne
Evropske unije, da izbere razvojno paradigmo, ki bo kmalu obrodila sadove.
Strategija razvoja Slovenije zre ambiciozno v leto 2050. Da bomo lahko živeli
vizijo skupne prihodnosti, moramo ukrepati v sedanjosti. Smo dovolj majhni in
hkrati dovolj veliki, da lahko postanemo primer dobre prakse na vseh ravneh, ki
nam jih japonski koncept ponuja: robotika, umetna inteligenca, energetika,
trajnostna mobilnost … to je le del večje zgodbe, katere poglavja si zapišemo
sami. Bodimo med prvimi.

