Nagykövetek írják

12. Bledi Stratégiai Fórum – Az új realitás
12th Bled Strategic Forum: New Reality

Szlovénia aktív külpolitikájával mindig is
tevékeny tagja volt a nemzetközi közösségnek,
így természetes, hogy a legfontosabb évenkénti külpolitikai eseményünket a Bledi Stratégiai Fórum (BSF) ambiciózus márkanév
alatt kívántuk pozicionálni. 2005-ben, a
szlovén EBESZ-elnökség nagy visszhangot
kiváltó és hatékony munkája nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a külpolitikai apparátus
elérte azt az érettségi szintet, amely Közép- és
Délkelet-Európa egyik legnagyobb regionális
konferenciája megrendezéséhez szükséges. Az
évenkénti stratégiai konferenciánk a kezdetektől a sürgető regionális és globális kérdésekre adandó válaszok keresésére és megvitatására fókuszál. A BSF indulása 2006-ban
egybeesett személyes diplomáciai karrierem
fejlődésének fontos állomásával: középvezetői
kinevezésemmel a szlovén külügyminisztériumban. Generációm diplomatái vezető rangidős diplomatákkal közösen vettek részt a
koncepció kidolgozásában és az első BSF
anyagának előkészítésében. Az évek során
jelen voltam – 2 kivételével – mind a 12 fórumon, így tanúja lehettem annak, ahogy a
BSF vezető regionális konferenciává és a szlovén külpolitika elismert védjegyévé vált. Az
elmúlt években a fórumon több mint ezren
vettek részt mintegy 70 országból, köztük
állam- és kormányfők, miniszterek, diplomaták, üzletemberek, tudósok, fiatalok és a média képviselői a világ minden pontjáról. Amíg
2010 és 2014 között Szlovénia nagyköveteként szolgáltam a Közel-Keleten, a BSF prominens vendégei között köszönthettük őexc.
Amr Moussat, az Arab Liga főtitkárát, őexc.
Khalid Al Attiyaht, Katar külügyminiszterét
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és őexc. Sultan Al Mansourit, az Egyesült
Arab Emirátusok gazdasági miniszterét is.
Magyarország magas rangú politikai vezetői
közül is többen rendszeresen részt vesznek az
évente megrendezett eseményen. A stratégiai
fórum kiváló lehetőséget nyújt két- és többoldalú találkozókra prominens regionális és
globális vezetők között, valamint tökéletes
alkalom a kapcsolatépítésre, a politikai és
üzleti élet vezetőinek eszmecseréire. A 12.
Bledi Stratégiai Fórumot 2017. szeptember
4–5. között szerveztük meg „Új realitás” címmel, és arra kerestük a választ, hogyan lehet
az új valósághoz alkalmazkodni anélkül, hogy
elfelednénk azokat az alapokat, amelyekre
modern társadalmaink épültek. A globalizáció és a digitalizáció jelentősen felgyorsította
élettempónkat és közelebb kerültünk egymáshoz, ugyanakkor alapvető kihívásokkal
szembesülünk a politika, a gazdaság, a biztonság területén és társadalmi szinten is. Az
Üzleti BSF és a Youth BSF idén is a fórum
kísérőprogramjaként valósultak meg, számos
egyéb esemény mellett. A fórum első napjának fő témája a változó világ generálta kihívásokra való közös megoldások keresése volt.
Az eseményt magas rangú szlovén tisztségviselők nyitották meg. Karl Erjavec külügyminiszter hangsúlyozta, hogy „új nemzetközi
szereplőkkel kell számolnunk” és „továbbra is
küzdenünk kell a klímaváltozással és annak
negatív globális hatásaival”. Dr. Miro Cerar
miniszterelnök kijelentette: „az új kihívások,
melyek a társadalmi fejlődés legfőbb mozgatórugói lettek, új megközelítést kívánnak”. Az
első nap, a „vezetői kerekasztalon” terítékre
került a technológiai fejlődések által irányított

As Slovenia has always been a vibrant
member of international community with its
active foreign policy it came natural to position our major annual foreign policy event
through the emerging brand-name of the
Bled Strategic Forum (BSF). After the resonating and efficient Slovenian Chairmanshipin-Office of the OSCE in 2005 it became
evident that the foreign policy apparatus
gained the maturity needed for the organisation of a major annual regional conference in
Central and South-East Europe that focuses
on seeking and discussing responses to pressing regional and global issues. The launch of
the annual BSF in 2006 coincided with a
major development in my personal diplomatic career and with the assumption of middle management tasks in the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Slovenia.
It was my generation of diplomats that was,
together with key senior diplomats, involved
in the conception and making of the first
volumes of the BSF. As I have attended all
but 2 out of the 12 Forums over the years, I
could witness how it became the leading regional conference and a recognised trademark
of the Slovenian foreign policy. In the past
few years, the Forum attracted one thousand
participants from approximately 70 countries,
including heads of states and governments,
ministers, diplomats, businessmen, scientists,
young professionals and media representatives
from all over the world. During my service
as Ambassador of Slovenia to the Middle East
between 2010 and 2014 some of the key
prominent guests of the BSF included HE
Amr Moussa – Secretary General of the Arab
League, HE Khalid Al Attiyah – Minister of
Foreign Affairs of the State of Qatar, and HE
Sultan Al Mansouri – Minister of Economy
of the United Arab Emirates. High political
representatives from Hungary have also regularly taken part at this annual event. The
BSF provides guests with opportunities for
bilateral and multilateral meetings with
prominent regional and global actors, as well
as possibilities for networking and exchanging ideas between political and business leaders. The 12th Bled Strategic Forum held between the 4 and 5 September 2017 under the
title “New Reality” searched for ways to adapt
to the new realities without forgetting the
foundations on which our modern societies

From Ambassadors’ writings
változás, ami a jelen társadalmát alakítja. Jóllehet a résztvevők hangot adtak aggodalmuknak, optimizmusukat is kifejezték. A vita,
amelyen Frans Timmermans, az Európai
Bizottság alelnöke, Angel Gurria, az OECD
főtitkára, Danilo Türk, volt szlovén államfő
és Ana Brnabić, szerb miniszterelnök vettek
rész, nagyrészt a fiatalokról szólt, arról, hogy
miként lehet őket aktiválni, bevonni a politika alakításába és hogyan lehet munkahelyeket teremteni számukra. A fórum résztvevői
hez intézett beszédében Federica Mogherini,
az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta, hogy együttműködő és
nem konfrontálódó hozzáállás szükséges a
meglévő kihívások esetében, beleértve ÉszakKoreát és a Nyugat-Balkánt. Az „Új vízió egy
új realitásért” címmel futó különleges kerekasztal-beszélgetés résztvevői, Paul Richard
Gallagher, a Szentszék külügyminisztere,
Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter, Mevlüt Çavuşoğlu, török külügyminiszter, Shri M. J. Akbar, India külügyminisztere, valamint Aleksey Yurievich
Meshkov, Oroszország külügyminiszter-helyettese, megvitatták a migráció, Szíria, valamint a Nyugat és Oroszország kapcsolatának
kérdéseit. Miroslav Lajčak, az ENSZ Közgyűlés 72. ülésszakának megválasztott elnöke
előadásában közvetetten szót ejtett Észak-Koreáról, amikor azt mondta, hogy az ilyen
kérdésekkel az ENSZ Közgyűléshez, mint a
legreprezentatívabb ENSZ-testülethez kell
fordulni. A második napon a fórum több
mint egy tucat kerekasztal-beszélgetést tartott
olyan témákban, mint az EU jövője, a Nyugat-Balkán euroatlanti integrációja, a globális
nukleáris kormányzás, emberi jogok a változó időkben, a Twitter-diplomácia és egyéb
kérdések. Az idei mottóval egybecsengően az
Üzleti BSF az innováció különböző aspektusait vizsgálta, és azt, hogy ezek miként érintik
és változtatják meg a társadalmat. Érintették
az összekapcsolhatóságot és a változás irányítását, csakúgy, mint a kormányok és az üzleti világ közötti kapcsolatokat a globalizált és
digitalizált világban. A Youth BSF rendezvényén fiatal vezetők folytattak vitát a betiltott
Szét/Összekapcsolt Realitás égisze alatt, amit
egy kilencpontos, az elektronikával, a környezettel és a gazdasággal foglalkozó manifesztumban összegeztek. A Bledi Stratégiai Fórum már bizonyította jelentőségét, azt hogy
hiteles platform a jelenkori Európa és a világ
legégetőbb kérdéseinek megvitatására, és képes a regionális és globális kihívásokkal szembeni stratégiák kidolgozására.
Őexc. Robert Kokalj,
Szlovénia magyarországi nagykövete

were built. While globalisation and digitalisation have significantly increased the pace of
our lives and brought us closer than ever before, we are being confronted with fundamental challenges to our perceptions of politics, economy, security and society. The Forum was again accompanied by the Business
BSF and Young BSF, as well as several side
events. Calls for common solutions to the
challenges posed by the changing world
dominated the agenda of the first day of the
BSF, with senior Slovenian officials opening
the forum. Foreign Minister Karl Erjavec
stressed that “we are facing new international actors” and “still struggle to address climate
change and its negative global impact”, while
Prime Minister Dr Miro Cerar noted that
“new challenges, which had become the key
drivers of progress in society, demand new
approaches”. “The leader’s panel”, feature event
of the first day, took a broad look at the technology-driven change shaping present-day
society. While the participants found some
cause for concern, they also exuded optimism. The debate, featuring EU Commission
Vice-President Frans Timmermans, OECD
Secretary General Angel Gurria, former Slovenian President Danilo Türk and Serbian
Prime Minister Ana Brnabić, was mostly
about young people, specifically how they can
be activated and engaged in policy-making
and how to create jobs for them. In her address to the participants of the Forum, the
EU’s High Representative for Foreign Affairs
and Security Policy Federica Mogherini
stressed that a cooperative rather than confrontational approach to existing challenges,
including North Korea and the Western Balkans, was needed. Another highlight, the
special panel running under the title “A new

vision for a new reality”, composed of Foreign
Minister of the Holy See Msgr. Paul Richard
Gallagher, Foreign Minister of Hungary Péter Szijjártó, Foreign Minister of Turkey Mevlüt Çavuşoğlu and Foreign Minister of India
Shri M.J. Akbar, as well as Deputy Foreign
Minister of the Russian Federation Aleksey
Yurievich Meshkov, discussed the questions
of migration, Syria and relations between the
West and Russia. In the one-on-one session,
Miroslav Lajčak, President-elect of the 72nd
Session of the UN General Assembly, touched
upon North Korea indirectly by saying that
such issues needed to be addressed to the UN
General Assembly as the most representative
UN body. The second day of the forum featured over a dozen panels dedicated to issues
such as the EU’s future, the progress of the
Western Balkans towards the EU, global nuclear governance, human rights in time of
change, Twitter diplomacy and many more.
In line with this year’s motto, the Business
BSF focused on various aspects of innovation
and how it affects and changes societies. It
touched on connectivity and leading the
change, as well as the relations between governments and business in the globalised and
digitalised world. Youth BSF, the segment
featuring young leaders, featured debates under the banned (Dis)connected Reality, which
were condensed in a nine-point manifesto
dealing with electronics, the environment and
the economy. So far, the conference has already proven its significance by being a credible platform for discussing the most pressing
issues of today’s Europe and the world, and
making strategies designed to face regional
and global challenges.
HE Robert Kokalj
Ambassador of Slovenia to Hungary
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