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 БЕОГРАД - Центар за евроатлантске студије (ЦЕАС) организоваће данас и сутра,
међународну конференцију "Пролазимо кроз зидове".

  

  Конференција у Палати Србија део је редовног ЦЕАС годишњег пројекта Београдска
НАТО недеља, који од свог почетка пре седам година ужива подршку НАТО Одељења за
јавну дипломатију (ПДД).   

Кључне теме овогодишње конференције су: Очекивања од Самита НАТО лидера у
Лондону; Значај побољшања односа Србије и Сједињених Америчких Држава; Односи
Србије и НАТО; Улога Русије у свету, Југоисточној Европи, Западном Балкану и Србији;
Нови погледи на регионалну сарадњу.

  

Током конференције ће бити представљени резултати најновијег истраживања јавног
мњења које је ЦЕАС конципирао за потребе овогодишње Београдске НАТО недеље:
"Србија и нови хоризонти - грађани о безбедносним изазовима, НАТО, САД, Косову и
регионалној сарадњи".

  

НАТО је потврдио учешће високих званичника међу којима су Тацан Илдем, помоћник
Генералног секретара за јавну дипломатију и Роберт Пшчел, виши саветник за Русију и
Западни Балкан у Одељењу за јавну дипломатију (ПДД).

  

Међу угледним говорницима су Ивица Дачић, шеф српске дипломатије, Антхонy Ф.
Годфи, амбасадор САД у Србији, Мациеј Поповски, заменик генералног директора за
суседску политику и преговоре Европске комисије, Волфганг Петрич, бивши Високи
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представник за БиХ и председник Аустрија Маршалов план Фондације и генерал Милан
Мојсиловић, начелник Генералштаба Војске Србије.

  

Међу учесницима су Michael Carpenter, Penn Biden Center for Diplomacy and Global
Engagement, Горан Свилановић, бивши министар спољних послова, Alessandro Politi,
NATO Defense College Foundation...

  

Слоган "Пролазимо кроз зидове" овогодишње Београдске НАТО недеље и називи
панела конференције, инспирисани су називима радова Марине Абрамовић.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


