Javna tribuna Brez prihodnosti? (24. november 2015, Atrij ZRC, Ljubljana) je:
• I ZPOSTAVILA pomen in poslanstvo znanosti, ki z novimi spoznanji edina zagotavlja
razvoj in blagostanje;
• R AZKRINKALA mit o tem, da je zmanjšanje nacionalnega financiranja mogoče nadoknaditi
s prijavami na razpise EU;
• P OKAZALA, da je skrb za mlade strokovnjake kampanjska, nedomišljena in zato neiskrena;
• OPOZORILA, da ustanove (ARRS in MIZŠ), ki skrbijo za delitev denarja za raziskovanje,
ne upoštevajo niti lastnih rokov in s skrajno zbirokratiziranimi postopki še dodatno
izčrpavajo raziskovalke in raziskovalce.

Glede na to bi Vlada RS morala:
• n emudoma občutno POVEČATI obseg sredstev za znanost, saj je ohranjanje radikalno
zmanjšanega deleža proračunskih sredstev za dejavnosti z največjim razvojnim potencialom
neodgovorno in nesprejemljivo;
• pospešeno začeti PRIPRAVLJATI novi zakon o raziskovalni dejavnosti in tako poskrbeti
za stabilnejše, preglednejše in administrativno prijaznejše financiranje znanosti;
• UPOŠTEVATI spoznanja strokovne javnosti, ki jo predstavljajo Svet za znanost in
tehnologijo, KOsRIS, Rektorska konferenca, ter jih vključiti v pripravo Razvojne strategije
Slovenije, ne pa preprosto posnemati izpete razvojne modele bruseljske administracije.

Sicer pa so sodelujoči v razpravi izpostavili še:
• d a potencial mladih strokovnjakinj in strokovnjakov, ki morajo v tujino, ni posledica
hiperprodukcije raziskovalk in raziskovalcev, temveč pomanjkanje strategije, ki bi pomagala,
da bi ti lahko na najboljši način prispevali h gospodarskemu in družbenemu razvoju;
• d a so raziskovalke in raziskovalci, ki ostajajo doma, stigmatizirani kot nesposobni,
ker še niso odšli v tujino;
• d a bi morali več sredstev namenjati za temeljne oz. bazične raziskave;
• d a se znanost ne sme ukloniti neoliberalni miselnosti, ki v raziskavah vidi le še potencial
za optimizacijo proizvodnje; v znanosti so nova odkritja po navadi kolateralna škoda,
nekaj, kar se neizogibno zgodi in je nemogoče v celoti načrtovati;
• d a je izključno kvantificiranje raziskovalnih rezultatov neustrezno in na dolgi rok škodljivo.
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