Ljubljana, 25. februar 2015

»Največja nevarnost za večino nas ni, da si postavimo previsoke
cilje in jih nato ne dosežemo, temveč to, da si
zastavimo prenizke, ki jih uresničimo.«
Michelangelo

Spoštovani,

vljudno Vas vabim na konferenco z naslovom Slovenija 2030 »Prihodnost miru in
varnosti«,

ki bo v torek, 3. marca 2015, ob 10.30 uri v
Veliki dvorani Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana.

S to razpravo želimo tematizirati prihodnost zlasti z vidika zagotavljanja regionalnega,
evropskega in svetovnega miru in varnosti. V razpravo se boste vključili ugledni strokovnjaki
in misleci s področja različnih znanstvenih ved.

Cilj projekta »Slovenije 2030« je oblikovati dolgoročno vizijo Republike Slovenije. V ta
namen sem se odločil k razpravi povabiti najširši krog različno mislečih ljudi, posameznikov,
ki so pripravljeni z izkušnjo sedanjega časa sooblikovati načrt našega prihodnjega razvoja.

Na dosedanjih srečanjih je prevladovalo stališče, da je sedanja finančna, gospodarska in
socialna kriza ciklične narave, ki ne bo paradigmatsko spremenila prevladujočega modela
demokratične družbe in socialno tržne ekonomije, bo pa proizvedla mehanizme nujnih večjih
transparentnosti in regulacij.
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Konferenca Slovenija 2030 »Prihodnost miru in varnosti« bo, med drugimi, posvetila
pozornost tudi naslednjim vprašanjem:
• Ali je vojna izogibna?
• Ali obstoječa mednarodna politična in varnostna arhitektura omogoča mirno reševanje
konfliktov in učinkovito soočanje s starimi in novimi globalnimi varnostnimi izzivi?
• Kakšna je možnost, dolžnost in odgovornost Slovenije za ohranjanje in krepitev
regionalnega, evropskega in svetovnega miru in varnosti?
• Kakšen nacionalno-varnostni sistem mora vzpostaviti Slovenija, da bi bila pripravljena
na soočanje z varnostnimi tveganji in izzivi mednarodnega okolja v naslednjih 15
letih?

Vsakemu udeležencu/udeleženki bo dana možnost besede in dodatnega sodelovanja v
razpravi. Vsekakor mora biti konferenca več kot samo podajanje stališč, torej predvsem
živahna izmenjava različnih mnenj o njih. Vaši morebitni pisni prispevki, pripravljeni za
konferenco ali po njej, bodo pomembna obogatitev našega skupnega napora.

Z velikim upanjem na naše tvorno sodelovanje vas lepo pozdravljam.

Borut Pahor
predsednik Republike Slovenije

