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1) Raziskovanje družbene odgovornosti naj bo inter- in transdisciplinarno; prav tako je
potreben longitudinalen pristop k raziskovanju obravnavane teme. Družbena odgovornost
naj upošteva tako formalne kot kulturne realnosti - med njimi je treba najti sožitje, kar pa
je težka naloga.
2) Današnji problem je tudi porast socialne izključenosti v vseh slojih (predvsem v srednjem
razredu) in izobrazbenih stopnjah. To ljudi ohromi. Družbeno odgovorno ravnanje ne sme
biti zgolj niti predvsem dobrodelno, ampak upoštevanje predvidljivih posledic za ljudi.
3) Pomemben je tudi vpliv medijev, ki vpliva na vse skupine, posebej mlade; mlade je treba
dodatno ozaveščati o družbeni odgovornosti kot poti iz sedanje krize.
4) Posamezniki smo iniciatorji, ki razvijamo družbeno odgovornost v svojem okolju (šoli,
univerzi, ministrstvu, podjetju, NVO, 'klapi'), da postaja širše sprejeta v zavesti družbe. S
širjenjem svojega poslanstva tlakujemo pot družbene odgovornosti, da postaja vse bolj
vsakdanje upoštevana. V bistvu gre za dilemo: obstoj človeštva ali 3. svetovna vojna.
5) Da bi rešili probleme, s katerimi se sooča človeštvo, moramo razmišljati in delovati bolj
odgovorno in celovito ter z družbeno odgovornostjo povezati različne vidike narave, družb,
njihovih kultur in tradicij, skupnosti, v katerih živimo, in podjetij, saj so vsi ti vidiki soodvisni
in se dopolnjujejo. Uporabiti moramo več celovitosti, da bi pravilno zaznavali vse
pomembne horizonte naše soodvisnosti.
6) Ena od naslednjih tem konference naj bo DRUŽBENA ODGOVORNOST ZNANSTVENIKOV, ki s
sedanjo enostransko specializacijo spregledujejo bistvene stranske učinke svojih dosežkov,
ker premalo upoštevajo ODGOVORNOST, SOODVISNOST IN CELOVITOST ter z njimi
povezanih 7 načel DO iz ISO 26000.
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