Evropský dům Jihlava si Vás ve spolupráci s o.p.s. Eutis a Centrem pre Európsku
politiku dovolují pozvat na seminář

Přidaná hodnota Evropy – hodnota míru
seminář Brno 20. 3. 2013
aula Fakulty sociálních studií MU
(9:00 – 18:00)
Atentát v Sarajevu před sto lety vrací část zapomenuté Evropy opět do veřejného zájmu:
Bosnu a Hercegovinu. Nacionalistická pnutí podobná jako v roce 1914 znamenají v tomto teritoriu, ve
kterém ještě před 20 lety probíhala poslední válka v Evropě, v teritoriu mnoha národu, labilní
konstrukci neznámé pevnosti.
Časově paralelně k tomu, v období 25 let po pádu železné opony ve většině zemí bývalého
„východního bloku“ dodržela Evropská unie to, co slíbila, stát se garantem míru. Po 60 letech
sjednocovacích snah v rámci Evropské unie, ale zároveň v období euroskepticismu a nacionálního
populismu, znovu stojíme před otázkou jaké zvolit prvky sjednocení.
Jakou strategii zvolila EU? Proč nebyla tato strategie (nástroje) vždy úspěšná? Jaké jsou
perspektivy pro budoucnost Bosny a Hercegoviny uvnitř nebo mimo EU? Nejnovější demonstrace,
neklid v Bosně a Hercegovině jasně ukazují potřebu nalézt nosná a použitelná řešení pro tuto zemi.
Seminář je součástí mezinárodního projektu „Přidaná hodnota Evropy - hodnota míru“,
který probíhá v sedmi evropských státech.

Účast
Účast na semináři je bezplatná, podmínkou je předchozí registrace na e-mailu:
registrace.eutis@post.cz (do 19. 3. 2014, počet míst je omezen). Vybraní účastníci brněnského
semináře mají možnost se následně zúčastnit mezinárodního semináře v bosenské Srebrenici (ve
dnech 25. 9. až 29. 9. 2014).
S podporou programu EU: „Evropa pro občany“

Program semináře
09.00 – 10.30
Zahájení semináře, úvodní slovo (Ing. Mgr. Tomáš Sedlák; Mgr. Kamil Sládek)
Evropa po roce 1989 (Mgr. Michael Murad)
Rozpad východního bloku; Cesta České republiky do EU
Úloha EU na Balkáně
Diskuse
10:30 – 11:00
Přestávka na kávu
11.00 – 12.30
Bosna a Hercegovina – neznámá Evropa (Sabina Sinanović Ćatibušić; Suzana Nikic přednáška proběhne v anglickém jazyce)
Historie BiH
Vývoj po rozpadu Jugoslávie
Vztah BiH a EU
Diskuse
12:30 – 14:00
Oběd
14.00 – 16.00
Workshop
Rozdělení do skupin
16:00 – 16:30
Přestávka na kávu
16.30 – 17.30
Prezentace výsledků workshopu
Film o válkách v bývalé Jugoslávii
17.30 – 18.00
Závěrečné zhodnocení
18.00
Zakončení

