REZERVIRAJ SI DATUM!
11.-13. SEPTEMBER 2018
LJUBLJANA

Spoštovana študentka,
Spoštovani študent,
Veseli nas, da vas lahko povabimo na mednarodno konferenco z naslovom
»Britanska parlamentarna razprava«, ki bo potekala med 11. in 13. septembrom
2018 v Ljubljani v okviru projekta »Message to Europeans 3.0«.
V okviru projekta poteka 6 različnih tematskih konferenc v šestih različnih evropskih
mestih (Varšavi, Budimpešti, Haagu, Ljubljani, Rimu in Bruslju), kjer 450 mladih
(starih do 30 let) iz 12 držav članic Evropske unije razvija sposobnosti
demokratičnega sodelovanja oziroma državljanske udeležbe.
https://www.messagetoeuropeans.com/
Program:
1. dan

Datum
11.9.

Vsebina
Panelna razprava o prihodnosti EU

2. dan

12.9.

3. dan

13.9.

Delavnice: debate v formatu britanske
parlamentarne razprave
Državljanske pobude in zaključek
konference

1.

Ura
14:00-17:00

Lokacija
Hiša EU

9:00-17:00

Hiša EU

9:00-12:00

ŠDL

dan - Panelna razprava

Konferenca »Britanska parlamentarna razprava« bo odprta s panelno razpravo, na
kateri bodo strokovnjaki razpravljali o temah, ki so zaznamovale dinamiko Evropske
unije v preteklem obdobju; ekonomska kriza, populizem, pomanjkanje odgovornosti
vladajočih elit, pomanjkanje vizije političnih strank, itd. ter seveda iskali odgovore za
prihodnost Evropske unije.
Panelisti:
 dr. Laris Gaiser, moderator, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja
 doc. dr. Boštjan Udovič, profesor na Katedri za mednarodne odnose
 Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 Aleksandra Barič, vodja Trade teama na Britansko-slovenski gospodarski
zbornici
2.

dan - Britanska parlamentarna razprava

Drugi dan konference bodo potekale delavnice, na katerih bodo udeleženci izvajali
razprave v obliki britanske parlamentarne debate (opis v povezavi). Debate bodo
vodili partnerji združenja European University College Association iz Bruslja. Vsaka

posamezna debata bo vključevala eno od tematik, ki bodo odprte prvi dan na panelni
razpravi, npr. ekonomska kriza, populizem, itd.
https://docs.wixstatic.com/ugd/73236e_1fa3188358a843118d293d3f3b616182.pdf .
3.

dan - Državljanska pobuda

Tretji dan konference bodo potekale aktivnosti državljanskih pobud, pri katerih bodo
udeleženci svoje ugotovitve posredovali političnim odločevalcem in zainteresirani
javnosti z namenom vplivanja na oblikovanje politik Evropske unije.
Za udeležbo na konferenci je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov:
uros.stibilj@stud-dom-lj.si, najkasneje do ponedeljka, 20. avgusta 2018. Prosimo
vas, da v prijavi navedete razloge, zakaj se konference želite udeležiti, ter seveda
vaše osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, kraj bivanja, smer in letnik
študija, mobilno telefonsko številko).
Povratne informacije bodo vsi prijavljeni kandidati prejeli najkasneje do petka,
31.8.2018.
Lep pozdrav,
Uprava ŠDL

Projekt je sofinanciran v okviru programa Evropa za državljane.

