POZVÁNKA
Pridaná hodnota Európy – hodnota mieru
utorok 18. marca 2014
09.00 – 17.00
Európske informačné centrum, Palisády 29 Bratislava
Bosna a Hercegovina je mnohonárodnostný štát, kde bol pred 100 rokmi spáchaný
sarajevský atentát. Posledná vojna tu prebiehala pred 20 rokmi. Časovo paralelne
k tomu, pred 25 rokmi padla vo väčšine štátov východného bloku železná opona
a Európska Únia prisľúbila stať sa garantom mieru.
Aké stratégie má vybudované EÚ ? Aké sú vyhliadky pre Bosnu a Hercegovinu v Únii
a mimo nej? Aktuálne demonštrácie v krajine poukazujú na potrebu nájsť a rozvíjať
trvalo udržateľné riešenie.
Medzinárodný projekt "Pridaná hodnota Európy - hodnota mieru" sa koná v siedmich
štátoch Európy, vrátane Srebrenice v Bosne a Hercegovine, kde sa v roku 1995
odohral vojnový masaker, najväčší od konca druhej svetovej vojny.
Seminár je súčasťou medzinárodného projektu pod názvom "Pridaná hodnota Európy
- hodnota mieru". Projekt je podporovaný programom EÚ Európa pre občanov.
Cieľom projektu je poukázať na fakt, že mier v Európe nie je samozrejmý. Bližšie
informácie nájdete na stránke www.mehrwerteuropa.eu
Účasť na seminári je bezplatná, tlmočenie z bosniačtiny do slovenčiny je
zabezpečené. Počet miest je obmedzený. Vybraných 10 účastníkov seminára bude
mať možnosť zúčastniť sa medzinárodného seminára v Srebrenici (25. - 29. 9. 2014).

Program seminára
09.00 – 10.40
 Európa po 1989
o Rozpad Východného bloku - podnet pre rozširovanie EÚ
Kamil Sládek, CEP Bratislava

o Integračný proces / EÚ-zmluvy
Radka Brhlíková, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

o EÚ v medzinárodnom kontexte. Úloha EÚ na západnom Balkáne
Dionýz Hochel, Kancelária EU Parlament v Bratislave

 Diskusia
10.40 – 11.00 Prestávka
11.00 – 12.30
 Situácia v Bosne a Hercegovine
Sabina Sinanović, Suzana Nikić, Agora Tuzla, Bosna a Hercegovina

 Diskusia
12.30 – 13.30 Prestávka
13.30 – 15.30
 Workshopy (Rozdelenie do skupín)
15.30 – 16.20
 Prezentácia výsledkov workshopov
16.20 – 16.45
 Evaluácia podujatia
16.45
 Ukončenie seminára

Seminár sa koná s podporou
programu EÚ: „Európa pre občanov“ a Nadácie Hannsa Seidela

