Okrogla miza: (Dez)integracija Evrope
Spoštovani,
Vljudno vas vabimo na okroglo mizo, ki bo potekala v okviru jesenske šole Fakultete
za državne in evropske študije Nove Univerze in raziskovalnega projekta Integralna
teorija prihodnosti EU, podprtega s strani ARRS.
Torek, 26. november 2019, ob 16:30

Nova Univerza, Fakulteta za državne
in evropske študije
Črtomirova ulica 3, Maribor

Evropska unija je na razpotju. Njen globalni vpliv usiha tudi kot posledica notranje
šibkosti. Skrb za ohranjanje našega evropskega načina življenja je zato vse bolj
opazna in dobiva tudi institucionalni odziv. Proces evropske integracije, ki je, vsaj
na videz, več kot šest desetletij potekal skoraj premočrtno, se od leta 2016 sooča
tudi s svojim nasprotjem: dezintegracijo. Toda EU, in z njo širša Evropa, se
dezintegrira tudi v drugih smereh, ne le na formalnopravni način, kot ga predstavlja
Brexit. Tako vzhod in zahod vse bolj vrednostno lezeta vsak k sebi, v ekonomskem
smislu pa poteka ostra ločnica med severom in jugom. Potem pa je tu še Zahodni
Balkan, z vse manj evropske perspektive. Slovenija pa je na križišču vseh teh ločnic
in razvodnic. Kakšna je torej prihodnost Evropske unije, Evrope kot celote in v njej
Slovenije?
Na to vprašanje nam bodo pomagali odgovoriti gostje okrogle mize:
- prof. dr. Matej Avbelj, vodja raziskovalnega projekta Integralna teorija
prihodnosti EU, moderator okrogle mize
- Vanessa Čokl, novinarka dnevnika Večer
- doc. dr. Petra Weingerl, docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
- mag. Igor Senčar, nekdanji veleposlanik Slovenije pri EU v Bruslju,
Ministrstvo za zunanje zadeve RS.
- Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve
Dogodek bo potekal v torek, 26. novembra 2019 ob 16:30 v prostorih Fakultete
za državne in evropske študije Nove Univerze, Črtomirova ulica 3 v Mariboru.
Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do petka, 22. novembra 2019
na e-naslov: polona.batagelj@fds.nova-uni.si.
S spoštovanjem,

prof. dr. Matej Avbelj
rektor NU

doc. dr. Gorazd Justinek
dekan FDŠ

