NAPOVED INTEGRALNE SERIJE:
S pametno integracijo do trajnostnega razvoja
V čedalje večji meri se soočamo z mnogoterimi, raznolikimi izzivi – od svetovnih do evropskih, slovenskih,
lokalnih; od podnebnih sprememb do ekonomskih problemov.
Zato je nujen drugačen pogled na svet okrog nas, nov način razmišljanja in delovanja, preseganje kalupov…
Celosten pogled, ki nam bo pomagal, da elemente, ki jih že imamo, vidimo v novi luči, na drugačen in celosten
način povežemo, prepletemo, stkemo – PAMETNO INTEGRIRAMO.
Drobce rešitev, ki bodo dobre za vse, imamo pred seboj, živimo z njimi – tu, v Sloveniji in Evropi.
Ker »nič ni tako praktično kot dobra teorija« (Lewin), predstavljamo NAČELA, po katerih je mogoče oblikovati
nov, celosten konceptualen okvir; pravzaprav lahko vodijo do različnih teorij.
In ta načela nas lahko pripeljejo do TEORIJE INTEGRALNEGA RAZVOJA avtorjev Ronnieja Lessema in
Alexandra Schiefferja.
Praktični primeri njene uporabe z odličnimi praksami (večina iz Slovenije) in novi integralni koncepti bodo
sestavljali večino od 100 nadaljevanj v seriji »S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«. Objavljali jih
bomo v naslednjih nekaj mesecih, praviloma vsak dan od ponedeljka do petka. S pomembnim sporočilom, da
je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU.
Med drugim smo pristop integralnih svetov uporabili pri snovanju novega, trajnostnega modela razvoja za
našo državo - poimenovali smo ga Integralna zelena Slovenija. Predstavili smo ga v knjigi Integral Green
Slovenia (Routledge, 2016), ki smo jo uredili dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem,
napisalo pa poleg nas še 42 slovenskih avtorjev. Z Integralno serijo se odzivamo na številne pobude, da bi
imeli čimveč gradiv o Integralni zeleni Sloveniji tudi v domačem jeziku.
In integralna zelena pot lahko prispeva tudi k prihodnosti Evrope.
O vsem tem nas bo v prihodnjih mesecih pisalo več deset avtorjev knjige in drugih integralnih mislecev.
Vse to prvič celostno v slovenskem jeziku in edinstveno v svetovnem merilu.
Prijazno vabljeni k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi!
Dr. Darja Piciga

DVAJSETI TEDEN
S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 97. nadaljevanje
7. 8. 2018
97. Mednarodna konferenca Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k
ciljem trajnostnega razvoja1
Konceptualni okvir integralnih svetov je mogoče uporabiti, kot smo pokazali v Integralni seriji, pri
vzpostavljanju trajnostnega razvojnega procesa na različnih ravneh, od individualne do globalne. O tem
razpravljamo na že tradicionalnih mednarodnih konferencah Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet
(Integral Green Economy for a Better World – IGE), s tem da se osredotočamo na ravni od skupnostne in
organizacijske do globalne, poudarjamo pomen integralnega zelenega gospodarstva in posebno pozornost
posvečamo praktičnim primerom. Prvi dve konferenci (september 2013, november 2014) sta predstavljeni v
knjigi Integral Green Slovenia in predstavljata temelje za prispevke v knjigi. O tretji konferenci (IGE 2017) , ki
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Koncept in program konference na spletni strani Integralne zelene Slovenije:
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf.
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je potekala januarja 2017, bomo spregovorili v tokratnem nadaljevanju. Priprave na četrto konferenco pa
potekajo v teh mesecih, izvedli jo bomo 13. in 14. septembra v Poljčanah v Dravinjski dolini2.
Tretja mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet, ki je potekala 31. januarja v
Hiši Evropske unije v Ljubljani, je bila namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in odločevalcem.
S povezovanjem znanstvenih, strokovnih, umetniških in civilnodružbenih prispevkov je ponudila odgovore na
vprašanje, kako lahko pristop integralne zelene ekonomije in družbe, s Slovenijo kot pilotno deželo, prispeva
k novi evropski renesansi v kontekstu uresničevanja Agende 2030 za trajnostni razvoj. Naravna in kulturna
dediščina, skupnost, zeleno in socialno gospodarstvo, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj so bile
teme, ki so bile še posebej izpostavljene. Ključno sporočilo konference bi lahko povzeli kot: Z globalnimi in
lokalnimi izzivi se moramo soočati na celosten način, usmerjajo naj nas vrednote!
Konferenco z naslovom Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja sta
organizirali Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Center za integralni razvoj Trans4m v
sodelovanju s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo Slovenije in več kot 20 institucijami in organizacijami.
Sodelovalo je več kot 100 udeležencev. Konferenca je bila zasnovana na predhodnih dogodkih na temo
integralne zelene ekonomije in družbe in na knjigi Integral Green Slovenia.
Program dogodka ja izhajal iz zavedanja, da je zaradi izzivov na nacionalni, evropski in globalni ravni nujno
spremeniti razvojno paradigmo, ki mora povezati dva ključna, v prihodnost usmerjena procesa:
prizadevanja za trajnostni razvoj in vzpostavljanje integralnega, celostnega spoznavanja in delovanja. Taka
nova paradigma izhaja iz teoretskega okvira integralnih svetov, ki je bil na konferenci predstavljen skupaj z
odličnimi praksami iz različnih svetovnih kultur ter uporabo na različnih področjih in ravneh, najbolj celostno
na modelu Integralne zelene Slovenije - ki vsak po svoje na originalen način prepletajo elemente narave in
skupnosti, kulture in duhovnosti, znanosti in tehnologije ter politike in ekonomije. Te elemente povezujejo
in navdihujejo vrednote, moralno jedro v središču. Pri integralni zeleni ekonomiji spodbujamo različne
ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko
razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva, do zelenega
podjetništva in etičnega bančništva.

Slika: Predavatelji in
udeleženci konference
IGE 2017
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Po uvodnem plenarnem delu je delo potekalo v treh tematskih sklopih, njihove predloge so
udeleženci povezali v zaključnem plenarnem delu:
1. Kulturna in naravna dediščina v povezavi s skupnostjo za integralno prenovo Slovenije in Evrope.
2. Socialno na znanju temelječe gospodarstvo, s poudarkom na prednostih in priložnostih v Sloveniji
in Evropi, ter kot perspektivna pot k Ciljem trajnostnega razvoja 2030.
3. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in za integralno dobo.
Konferenca je potrdila konceptualno moč paradigme integralnih svetov za soočanje z globalnimi izzivi in
opozorila na bogastvo neuporabljenih ali slabo izkoriščenih potencialov Slovenije in Evropske unije za
integralno zeleno prenovo – torej za novo evropsko renesanso z Integralno zeleno Slovenijo kot pilotno
deželo. Nakazala je možnosti, kako bi Evropa lahko ponovno prevzela vodilno vlogo pri trajnostni gospodarski
in družbeni prenovi v svetovnem merilu - tokrat v sodelovanju z Afriko, Bližnjim vzhodom, Azijo in Ameriko.
Kot smo pokazali s Pozivom za Integralno zeleno Evropo, lahko konceptualni okvir pristopa integralnih
svetov na renesančen način obogati prizadevanja za cilje trajnostnega razvoja:
Z umeščanjem temeljnih vrednot, na katerih temelji evropska kulturna dediščina, v središče in kot
izhodišče vizionarskega razmišljanja ter praktičnih politik in ukrepov - da navdihujejo, prispevajo k
integraciji različnih področij in omogočajo močno povezavo vseh zainteresiranih strani z najglobljim
vrednotnim jedrom evropske družbe.

Slika: Kratka predstavitev Poziva za Integralno zeleno Evropo v angleščini
Z ukoreninjenjem trajnostnega razvoja v naravi in skupnosti ter vključujoč kulturo posamezne družbe
kot ključni, a pogosto zanemarjeni sestavni del celostnega pristopa k razvoju. Integralna paradigma
trajnostnega razvoja tako zajema štiri, medsebojno uravnotežene razsežnosti - gospodarstvo, okolje,
družbo, kulturo - in močno temelji na moralnem jedru. Integralna zelena Evropa je avtentično
zgrajena na evropski kulturi, istočasno pa prepoznava prispevke sosednjih in drugih kultur.
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S ponovnim premislekom o ekonomski paradigmi, ki je v veliki meri odgovorna za sedanjo okoljsko
degradacijo, socialne in gospodarske krize. Prihodnost evropskega gospodarstva je treba ponovno
zgraditi na bogastvu integralnih impulzov iz vseh sfer in sektorjev družbe, potrebno je spodbujati
različne ekonomske pristope in poti, ki so uspešni v pogojih prostega trga in so odporni na krize (npr.
zeleno gospodarstvo, socialno podjetništvo), ter upoštevati celoten okoljski in družbeni vpliv
poslovnih dejavnosti.
S povezovanjem in nadgradnjo številnih uspešnih evropskih integralnih zelenih praks, ki jih
pojasnjujemo s pomočjo integralne ekonomije in integralnega razvoja; med njimi integralna zelena
Slovenija kot pilotna država.
S pametno integracijo in učinkovitim izvajanjem politik EU, ki temeljijo na načelih trajnostnega
razvoja, kot so zeleno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter številne druge.
S tem, da Evropi pomagamo k zavedanju, da se "integralna doba" in "družbena renesansa" pojavljata
tudi v drugih kulturah, in da podpira take celovite impulze za družbeno in gospodarsko obnovo v
državah v razvoju.
In zaključni poudarek: Soustvarjanje Integralne zelene Evrope bi lahko evropski skupnosti pomagalo ponovno
prevzeti - zdaj v partnerstvu z Afriko, Bližnjim vzhodom, Azijo in Ameriko ter gradeč na njih - skupno vlogo
Krmarjenja (Navigating) družbene in gospodarske obnove v svetovnem merilu.
Pri Pozivu za Integralno zeleno Evropo se zgledujemo po slavnem obdobju evropske renesanse, podobno kot
nekatere druge pobude v preteklih letih. Predlogi in pobude za novo evropsko renesanso so se osredotočali
na področja znanosti in tehnologije3 ter kulture4. Novejši predlog, povzet na spodnji sliki (The Appeal of 9
May), se nanaša na: proces demokratizacije; varnosti in obrambe; migracijske teme; investicije v
infrastrukturo; monetarno unijo in srednje izobraževanje.
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Kot predlog EURAB iz leta 2009.
Na primer The Coming European Renaissance, Europe needs a new Renaissance.
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Poziv 9. maja, Kažipot za novo evropsko renesanso5 je predstavljen kot pobuda za celostno, ambiciozno in
realistično strategijo za ohranitev evropskih vrednot in ponovno prevzemanje vloge vira napredka za vse.
Vendar je sestavljen le iz šestih obstoječih pobud oz. programov z omejenim dosegom, zgolj šibko povezanih
s trajnostnim razvojem. Tudi ostale pobude, ki smo jih našteli, ne vključujejo integralne perspektive in se ne
umeščajo v okvir paradigme trajnostnega razvoja.

Slike: Čudovito prizorišče konference,
s poudarkom na slovenski kulturni
dediščini in eko-dizajnu, je s svojimi
študenti prispevala
Fakulteta za dizajn
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The Appeal of 9 May iz leta 2016 se navezuje na dan Evrope, 9. maja, ko praznujemo mir in enotnost v Evropi. Ta dan
obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije. Francoski zunanji minister Robert Schuman je
v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med
narodi Evrope. Zavzel se je za oblikovanje evropske institucije, ki bi skrbela za skupno upravljanje industrije premoga in
jekla. Pogodbo o ustanovitvi takšne institucije so podpisali naslednje leto. Schumanov predlog šteje za začetek
povezovanja držav v Evropsko unijo.
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Za zaključek današnjega prispevka, s katerim spet na nov način povzemamo znanje o integralnem pristopu in
trajnostnem razvoju, ki smo ga gradili skozi številna nadaljevanja Integralne serije, ter kažemo možnosti
uporabe tega znanja6, še nekaj zaključkov 3. konference o integralnem zelenem gospodarstvu:
- Slovenska dediščina skupn(ost)nega upravljanja z naravnimi viri omogoča nove poslovne priložnosti, kot sta
na primer zeleni turizem (zelena shema trajnostnega turizma, Slovenja kot prva zelena destinacija na svetu)
in učenje za trajnostni razvoj (na primer študijski krožki, učna regija Dravinjska dolina). Vendar te dediščine,
gledano v celoti, ne poznamo dovolj in jo slabo vzdržujemo.
- Slovenija se med drugim odlikuje pri izvedbi Dnevov evropske kulturne dediščine in po vrhunskem
trajnostnem dizajnu.
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Z različnimi možnostmi uporabe konceptualnega okvira integralnih svetov bomo nadaljevali še v zadnjih treh
prispevkih Integralne serije.
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- Socialno na znanju temelječe gospodarstvo, ki v Evropski uniji že prispeva 10 % delovnih mest, v Sloveniji pa
imamo zanj odlične potenciale in njegov razvoj sistemsko podpiramo, se kaže kot zelo perspektivna pot k
Ciljem trajnostnega razvoja 2030.
- Potenciali ekološkega kmetijstva kot modela krožnega gospodarstva in trajnostnosti so premalo izkoriščeni.
- Celosten pristop je nujen tudi v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki mora biti vključena v vse ravni
izobraževanja in vpeljana na sistematičen način.
Dr. Darja Piciga
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