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Leopoldina: posvet o človekovih pravicah
Helsinki, 28.–29. september 2017

Nemška akademija znanosti Leopoldina je bila ustanovljena leta 1652 in spada 
med najstarejše akademije znanosti (sedež v mestu Halle). Leta 2008 je bila Leo-
poldina imenovana za nemško nacionalno akademijo, kar pomeni, da zdaj v med-
narodnih odborih zastopa celotno nemško akademsko skupnost in je zato njena 
dolžnost, da daje pobude za poseg v javne zadeve v Evropi in drugod po svetu. Ob 
sodelovanju z nemškimi, evropskimi in mednarodnimi akademijami spodbuja 
znanstvene in javne razprave, podpira mlade znanstvenike, jim podeljuje nagrade, 
usklajuje raziskovalne projekte in se zavzema za človekove pravice preganjanih 
znanstvenikov. 

Leopoldina je leta 2001 ustanovila Odbor za človekove pravice (HRC = Human 
Rights Committee), ki ga sestavljajo predstavniki iz Nemčije, Avstrije in Švice. Ta 
odbor vsako leto v jesenskem času organizira posvet o človekovih pravicah v Nem-
čiji ali v kakšni drugi državi v okviru tamkajšnje nacionalne akademije znanosti (in 
umetnosti). Na letne posvete vabi predstavnike evropskih nacionalnih akademij 
znanosti (in umetnosti). 29. septembra 2016 je Leopoldina takšen posvet organi-
zirala v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter ZRC SAZU, letos pa 
v okviru Finske akademije znanosti in umetnosti v Helsinkih, in sicer ob stoletnici 
finske neodvisnosti. Posvet v Helsinkih je potekal 28. in 29. septembra. Komisija 
za človekove pravice pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je za svojega 
delegata predlagala akademika Jožeta Krašovca. 

Zelo dragoceno je, da HRC težišče postavlja na probleme, ki so v bistvu zunaj 
njegovega akademskega okvira, ko s svojo moralno avtoriteto želi pomagati, da bi 
se razkrile zlorabe na raznih področjih, in išče možnosti za razrešitev perečih pro-
blemov. Razna področja širšo regionalno, evropsko in svetovno javnost postavlja-
jo pred preizkušnjo glede stopnje ozaveščenosti o soodgovornosti za vse, kar se 
dogaja in zadene predvsem najšibkejše člene družbe. Posvet v Ljubljani 2016 je 
bil prvenstveno posvečen problematiki beguncev, letošnji posvet v Helsinkih pa 
predstavitvi krivic, ki jih doživlja prvotno prebivalstvo (domorodci) na območju 
Arktike. 

Zaradi večjega zanimanja domačega strokovnega občinstva predavanja leto-
šnjega posveta niso potekala v prostorih Finske akademije znanosti in literature, 
kakor je bilo prvotno načrtovano, ampak v veliki dvorani Finskega združenja za 
literaturo (Finnish Literature Society). V imenu Leopoldine sta udeležence na za-
četku pozdravila predsednik HRC, prof. dr. Hans-Peter Zenner, in predsednik Sveta 
finskih akademij, prof. dr. Jukka Kekkonen. V tematiko pa so navzoče uvedli prof. 
dr. Aleksi Härkonen s predstavitvijo vloge Finske, ki predseduje Svetu za Arktiko, 
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Erkki Tuomioja, član finskega parlamenta, in prof. dr. Timo Koivurova, direktor 
Artktičnega centra na Univerzi Lapland iz mesta Rovaniemi v arktičnem delu se-
verne Finske. 

Glavna predavanja so bila razdeljena v tri zaporedne sklope, velika večina pre-
davateljev pa je bila s Finske. Dopoldanski sklop je bil posvečen problematiki pod-
nebnih sprememb in preživljanja na Arktiki, prva popoldanska skupina je razpra-
vljala o znanstvenih perspektivah človekovih pravic domorodcev, ki živijo na Ark-
tiki, druga pa je razpravljala o delu in pravicah raziskovalcev na Arktiki. Ob 16. uri 
sta posvet zaključila prof. Zenner in Kekkonen. Zadnje dejanje je bil uradni sprejem 
v mestni hiši.

Skupna ugotovitev predavateljev je bila, da so domorodci na Arktiki izpostavlje-
ni negativnim posledicam dveh silnic: naravnega pojava segrevanja ter ekonomske 
in politične globalizacije. Vsaka država način življenja domorodcev na Arktiki z 
vnemo razkazuje kot dragoceno posebnost Arktike, ne poskrbi pa za dolgoročno 
zaščito eksistence domorodcev. Toliko bolj se zdi na mestu, da se akademska sfe-
ra zavzame za njihove pravice in premisli, kako lahko strokovne posvete uporabi 
kot utemeljitev posredniške vloge v zavzemanju za pravice domorodcev. Akade-
miki nimajo veliko neposredne politične moči, zato pa lahko z moralno avtoriteto 
in strokovnimi argumenti bolj ali manj uspešno zastavijo svoj glas na območni in 
svetovni ravni.

Pri skrbi za pereče probleme, ki so posledica neobvladljive globalizacije, odbor 
za človekove pravice ne more spregledati niti problematike uveljavljanja človekovih 
pravic v sami akademski sferi. Zato sem med posvetom v Helsinkih veliko razmišljal 
prav o stanju duha, torej o etičnih vprašanjih na akademskih ustanovah. Ko sem 
profesorju Hans-Petru Zennerju iz Tübingena, ki je predsednik HRC pri Leopoldini, 
in drugim članom HRC omenil ta problem, so bili zelo pozorni in so menili, da gre 
v resnici za zelo aktualno vprašanje. Vsi pa se zavedajo, da je problematika zelo 
kompleksna in različno pereča po deželah na območni, evropski in svetovni ravni. 

Nihče ne more zanikati, da pri izbiranju vodstva in kadrov niti daleč ne igrajo 
vedno vlogo samo strokovna ali znanstvena odličnost, temveč tudi vrsta stranskih 
interesov, ki vodijo do bolj ali manj izrazite »privatizacije« oddelkov, kateder in 
širših akademskih združenj. Pravo gorje pa se zgodi, ko se neposredno ali posre-
dno vmeša še politika, ki potrebuje poslušne podanike. Prav tako grozno je poslu-
šati poročila o primerih po Evropi in drugod po svetu, ki kažejo, da predstojniki 
pogosto ne podpirajo najboljših kandidatov, ampak slabše, da bi na ta način laže 
ohranili svoj »fevd«.

Ko se tudi v akademski sferi pokaže, da je razmerje med šibkimi in močnejšimi 
kdaj obrnjeno na glavo, ker ideološko, politično in lobistično močnejši prevladajo 
nad strokovno in moralno močnejšimi, je ogrožena etična integriteta celega naro-
da, načeta pa je sama substanca narodne biti. Pomembno je, da se zavemo, koliko 
različnih vrst zlorab obstaja v akademski sferi, in se okrepi zavest moralne odgo-
vornosti do celote akademskih skupnosti, predvsem do njenih najšibkejših členov. 

 Jože Krašovec


