SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM
Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) je
druhou
najväčšou
bezpečnostnou
konferenciou na Slovensku a reprezentuje
jeden zo základných pilierov slovenského
dialógu o národnej bezpečnosti. Na
konferencii sa každoročne stretáva viac ako
150 predstaviteľov vládnej, mimovládnej a
súkromnej sféry. SBF sa stalo za desať rokov
svojej existencie uznávanou platformou tak
doma ako i v zahraničí. Ambíciou jedenásteho
ročníka SBF je zapojiť do dialógu všetky
relevantné subjekty a priblížiť ho širokej
verejnosti. Hlavné zameranie konferencie je
vymedzené na regionálne a globálne
bezpečnostné otázky, ktoré sa bezprostredne
týkajú Slovenskej republiky.

PANELOVÁ DISKUSIA
Tradičná forma diskusie na Slovenskom
bezpečnostnom fóre zostáva zachovaná. Pred
auditóriom vystúpia so svojimi príspevkami
rečníci
prezentujúci
pohľady
rôznych
spoločenských sfér. Po prezentácii príspevkov
je priestor venovaný otázkam z publika.

Ako posilniť bezpečnosť občanov
Európy?
Bezpečnosť na európskom kontinente sa
stáva strategickým predpokladom ďalšieho
rozvoja
európskeho projektu. V zložitom
geopolitickom prostredí súčasnosti treba
hľadať spôsoby ako zefektívniť vnútorné
mechanizmy EÚ
a rozšíriť partnerskú
spoluprácu v záujme posilnenia bezpečnosti,
demokracie a prosperity jej občanov. Aké
možnosti majú jednotlivé členské štáty? Kde
je potrebné spojiť sily v rámci EÚ a kde
upevňovať kľúčové partnerstvá na platforme
NATO a OBSE? Možno očakávať reformu
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
Únie? Ako napreduje implementácia Globálnej
stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú
politiku?
Panelová
diskusia
ponúkne
konštruktívny dialóg o aktuálnych formách
zahraničnej, bezpečnostnej a
obrannej
spolupráce EÚ, a priblíži predstavy o jej
ďalšom smerovaní, vrátane zapojenia SR do
spoločných európskych projektov.

Bezpečnostná stratégia: nové výzvy,
nové riešenia?
V poslednom období sme svedkami
meniaceho sa bezpečnostného prostredia,
ktoré prináša viacero nových výziev pre
Slovenskú republiku. Súčasné problémy
globálneho charakteru, ktoré citeľne zasahujú
aj európsky kontinent, ukazujú, že krajiny
musia byť pripravené efektívne im čeliť.

V dôsledku toho je nutné, aby došlo
k prepojeniu (nových) bezpečnostných
záujmov, s jasným definovaním cieľov SR.
Hlavný dôraz bude preto kladený na praktické
kroky, ktoré SR vykonala, a vykoná, pri
formovaní
a
implementácii
novej
bezpečnostnej stratégie.

Vzdelávaním k bezpečnosti?
Deficit vedomostí mladých ľudí v oblasti
medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej
politiky sa stále zvyšuje. Nedostatok
poznatkov vedie v mnohých prípadoch k
skresleným predstavám, ktoré sú častokrát
podporované širokým spektrom existujúcich
médií a dostupných informácií z rôznych
zdrojov. Formovanie názorov mladej generácie
do značnej miery ovplyvňujú aj sociálne siete,
ktoré sú významným fenoménom a zdrojom
informácií súčasnej doby.
Školské učebné osnovy zároveň neposkytujú
generácii vo formatívnom veku dostatočný
priestor na vytváranie a formovanie vlastných
názorov. Je preto dôležité zamerať sa na
možnosti, ktoré podporia mladých ľudí pri
rozvíjaní kritického myslenia na témy týkajúce
sa bezpečnosti a zároveň by reagovali na
neustále zmeny prebiehajúce v spoločnosti.

OKRÚHLY STÔL MLADÝCH LÍDROV
Inováciou tohtoročného SBF je stretnutie
Okrúhleho stola mladých lídrov. Jedenásty
ročník Slovenského bezpečnostného fóra
chce dať priestor mladým lídrom, ktorí tvoria
budúcnosť
(nielen) politickej scény na
Slovensku. Priama diskusia za okrúhlym
stolom umožní zúčastneným zdieľať svoje
názory na problematiku prepojenia vzdelávania
a bezpečnosti. Súčasná situácia neposkytuje
dostatočný priestor na vytváranie a formovanie
vlastných názorov. Je preto nutné vytvoriť
platformu na posilnenie schopnosti mladých
ľudí spolupracovať, ktorej cieľom by bolo
vzbudiť inovatívne zmýšľanie mládeže,
podporiť rozvoj kritického myslenia a úsudku
na témy týkajúce sa bezpečnosti, chápania
reality, a rozlišovania medzi faktami a názormi.

Všetky panelové diskusie, vrátane Okrúhleho
stola mladých lídrov, sú výlučne na
pozvánky.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke
podujatia www.sbf.eac.sk, kde nájdete aj
živý prenos z SBF 2017.

