Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES)
in
Inštitut Nove revije – Zavod za humanistiko
vas vljudno vabita na prvi dve razpravi v ciklusu razprav na temo

Potenciali jugovzhodne Evrope

Kaj nas povezuje, kaj nas razdvaja?
Zakaj se jugovzhodna Evropa ne razvija hitreje?

v sredo, 19. aprila 2017, med 14.00–
18.00 uro,
v hotelu »Lev«, 13. nadstropje,
dvorana »Grad«, Vošnjakova 1,
Ljubljana.
Jugovzhodna Evropa obsega 11 držav, pet je vključenih v Evropsko unijo. Leži na presečišču med vzhodom,
zahodom in severom Evrope, je kot most med Evropo, Bližnjim vzhodom, Srednjo Azijo in deželami
Sredozemlja. S svojimi 50 milijoni prebivalcev, geostrateško lego in naravnimi viri ima neizkoriščene
potenciale.
V primerjavi z ostalimi razvitejšimi regijami Evrope, jo bremenijo kratka demokratična politična
tradicija, pomanjkanje razvojnih znanj in moči, ki bi ji omogočile pozitivne trende rasti, in vzorci mišljenja,
ki so se nacionalno, ideološko, versko in kulturno oblikovali skozi zgodovino.
S ciklusom razprav, ki jih bomo organizirali v različnih krajih regije, želimo v prihodnosti odpirati in širiti
prostor za razvojne procese, ki bodo državam v regiji omogočili trajnostni razvoj in višjo kvaliteto življenja.
Projekt »Potenciali jugovzhodne Evrope« bo uvodoma predstavil Tomaž Zalaznik, direktor Inštituta Nove
revije, zavoda za humanistiko.
Tema prve razprave med 14.00 in 16.00 uro bo

Kaj nas povezuje, kaj nas razdvaja?

Sodelujoči:
● nadvojvodinja in princesa Camilla Habsburg-Lothringen, direktorica
diplomacijo in medkulturna vprašanja (EDIA) na IFIMES-u
● prof. dr. Milan Jazbec, slovenski veleposlanik v Makedoniji
● Cheng Yu-Chin, direktor EU-China Economics & Politics Institute, Praga

za

Evro-sredozemsko

Panel bo potekal v angleškem jeziku, pogovor pa bo vodil prof. dr. Anis H. Bajrektarević, profesor
mednarodnega prava in globalnih političnih študij, Dunaj.

Tema druge razprave med 16.00 in 18.00 uro bo

Zakaj se jugovzhodna Evropa ne razvija hitreje?

Sodelujoči:
● Janez Škrabec, solastnik in direktor RIKO, d. o. o., Ljubljana
● Blaž Košorok, COO, Akrapovič, d. o. o., Ivančna Gorica
● Anton Papež, direktor Interenergo, d. o. o., Ljubljana
● Iztok Mirošič, nekdanji slovenski veleposlanik v Veliki Britaniji in Italiji
Panel bo v slovenskem jeziku, pogovor s sodelujočimi bo vodil doc. dr. Zijad Bećirović, direktor
IFIMES-a.
Neposredni prenos: http://www.ifimes.org/en/livestream
Prosimo vas, da svoje sedeže v dvorani zasedete najkasneje do 13.55.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas prosimo, da svojo prisotnost obvezno potrdite na
telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na elektronski naslov ifimes@ifimes.org.
Vabljeni!
Povezava: http://www.ifimes.org/si/9355
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