Vendredo, la 11-a de majo
SEKCIO PRI HOMAJ RAJTOJ
09,00 - 09,30 - Paolo Alessi, Prezidanto de Centro Unesco de Triesto:
Eŭropo por handikapitoj kaj diskuto
09,30 - 10,00 - Zlatko Tišljar, Asocio por Eŭropa konscio, Maribor:
Identeca karaktero de lingvoj kaj diskuto
10,00 - 10,30 - Antonio Cancian, Eŭropa parlamentano:
Religioj kaj eŭropa identeco kaj diskuto
10,30 - 11,15 - Diskuto pri ĉiuj prelegoj de tiu ĉi sekcio
11,15 - 13,30 - Ferma plenkusido pri la konkludoj de la konferenco:
Resumo de Seán Ó Riain, diskuto kaj akcepto de konkludoj

Konferenco
Kia estus la nuna Eŭropo
Se EU ne ekzistus?

LABOREJOJ
Ĉambro A - 2-a etaĝo: grupo A
Ĉambro B - 2-a etaĝo: grupo B
Ĉambro C - 2-a etaĝo: grupo C
Ĉambro D - 3-a etaĝo: grupo D

Historia: merkredo, 09.05.2012 - 18,15-20,00
Politika: ĵaŭdo, 10.05.2012 - 14,00-15,30
Ekonomia: ĵaŭdo, 10.05.2012 - 18,30-20,00

09.05.2012-11.05.2012
Salono Beethoven
Via del Coroneo, 15 - Triesto

Sub la patronado de Ministro por Eŭropaj
Aferoj de Respubliko Italio
Kun subteno de:

Kunlabore kun:
Tiu ĉi projekto estas financata kun helpo de
Eŭropa Komisiono. Tiu ĉi publikaĵo
esprimas nur la opiniojn de la aŭtoro kaj la
Komisiono ne respondecas pri iu ajn
uzebleco de informoj en ĝi.

Organizantoj:
Eŭropa Esperanto-Unio
Triesta Esperantisto-Asocio

Projektpartneroj:
Eŭropa Esperanto-Unio
Avenue Louise, bte 9 - 1050 Bruselo - Belgium
www.europo.eu - europaesperantounio@gmail.com

Triesta Esperanto-Asocio
Via del Coroneo 15 - 34133 Triesto - Italio
www.esperantotrieste.it - esperantotrieste@yahoo.it

kaj

Asocio por Eŭropa konscio

E@I - Edukado@Interreto

Asocio por Eŭropa konscio

Partizánske, Slovakio

Maribor, Slovenio

Velika Gorica, Kroatio

KIA ESTUS LA NUNA EŬROPO SE EU NE EKZISTUS?
KONFERENCPROGRAMO
Laborlingvoj: angla, Esperanto kaj itala
Merkredo, la 9-a de majo
10,30 - 14,00 - Akceptado kaj registrado de partoprenantoj - 1-a etaĝo
15,00 - 16,00 - Solena malfermo: Paroladetoj de reprezentantoj de dommastroj (regiona, urba, partnera)
Enkonduka parolo de Seán Ó Riain, prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio
HISTORIA SEKCIO
16,00 - 16,30 - Thomas Jansen, eksa ĝenerala sekretario de Eŭropa popola partio:
Origino, kialoj kaj disvolviĝo de eŭropa unuiĝo kaj diskuto
16,30 - 17,00 - Božo Repe, profesoro de Universitato Ljubljana:
Slovenio kaj EU kaj diskuto
17,00 - 17,30 - Seán Ó Riain, prezidanto de Eŭropa Esperanto Unio, Irlanda diplomato
Influo de EU por atingi pacon en Nord-Irlando kaj diskuto
17,30 - 17,45 - Kafopaŭzo
17,45 - 18,30 - Diskuto pri historia perspektivo de EU
18,30 - 20,00 - Laborejoj pri la historiaj aspektoj de la ĉeftemo: Simulado de situacioj
Grupo A: Armea stabo de EU serĉas solvon por konflikto inter Turkio kaj Grekio, kiu
danĝere eskalaciis.
Grupo B: Franca registaro serĉas strategion por solvi problemojn de malkontentaj
junuloj post la ribelo en kiu ili bruligadis aŭtomobilojn en urboj.
Grupo C: Porĵurnalista konferenco en kiu reprezentanto de Eŭropa tribunalo respondas
al demandoj pri tribunala decido ne proklami ke la anoncoj por laborpostenoj en EU-aj
organoj laŭ kiuj la kandidatoj devas koni la anglan kiel denaskuloj estas diskriminaciaj.
Grupo D: Ripetas iun el la supraj temoj aŭ elpensas mem la propran temon.

Ĵaŭdo, la 10-a de majo
POLITIKA SEKCIO
09,00 - 09,30 - Stjepan Mesić, iama prezidanto de Kroatio kaj Jugoslavio:
Ĉu la Sudorienta Eŭropo havas alian alternativon krom EU? kaj diskuto
09,30 - 10,00 - Milan Kučan, iama prezidanto de Slovenio:
Spertoj el pluracia ŝtato kiel mesaĝo por EU kaj diskuto
10,00 - 10,30 - Kafopaŭzo
10,30 - 11,00 - Alessandro Maran, deputito ĉe la itala parlamento:
Eŭropo sen estro - Jam estas tempo por atribui vizaĝon al eŭropa demokratio
kaj diskuto
11,00 - 12,00 - Diskuto pri politika perspektivo de EU
12,00 - 13,30 - Laborejoj pri la politikaj aspektoj de la ĉeftemo: Simulado de situacioj
Grupo A: Konferenco por ĵurnalistoj: Membro de Eŭropa Komisiono respondas al
demandoj de ĵurnalistoj pri la reguloj kaj praktiko de la uzo de laborlingvoj en institucioj
de EU, pri ekonomiaj aspektoj de multlingveco kaj lingva problemo en EU.

Grupo B: En iu loko diskutas konatoj, inter kiuj estas kelkaj tute neinteresitaj pri
politiko kaj iuj flame konvinkitaj diskutantoj, kiel decidi en referendumo POR aŭ
KONTRAŬ eniro de sia lando al EU.
Grupo C: Traktado inter flandraj kaj valonaj partioj por konstrui belgan registaron.
Grupo D: Ripetas iun el la supraj temoj au elpensas iun novan.
13,45 - 15,15 - Tagmanĝo
EKONOMIA SEKCIO
15,30 - 16,00 - Mladen Staničić, emerita profesoro, University College for International Relations
and Diplomacy "Dag Hamarskjold", Zagreb:
Fiska kunordigado kiel antaŭkondiĉo por sukcesa ekonomia politiko en EU
kaj diskuto
16,00 - 16,30 - François Grin, profesoro de Universitato de Genève:
Klarigi la dinamikon de lingvoj en la tutmondigo: ĉu la ekonomiko de lingvoj
povas helpi? kaj diskuto
16,30 - 17,00 - Giorgio Rosetti, iama Eŭropa parlamentano:
Ekonomio kaj/aŭ politiko? Eŭropa integriĝo ĉe decida vojkruciĝo kaj diskuto
17,00 - 18,00 - Diskuto pri la ekonomiaj aspektoj de EU

Thursday, May 10th
18,00-19,00 - Publika Ronda tablo por Triesta publiko kun la eksaj prezidantoj Stjepan Mesić kaj
Milan Kučan, Thomas Jansen kaj Gianni de Michelis pri la graveco de EU por konservo de la
paco en Eŭropo kaj la mondo – EKSTER LA PROGRAMO POR LA PARTOPRENANTOJ
18,30 - 20,00 - Laborejoj pri la ekonomiaj aspektoj de la ĉeftemo: Simulado de situacioj
Grupo A: Ekonomikistoj analizas ekonomian staton de Germanio en la jaro 2010
en supozita situacio ke neniam estis fondita EU kaj do, ke Germanio ne estas en
EU.
Grupo B: Komisiono por ekonomiaj demandoj de Eŭropa Parlamento serĉas
strategion por ekonomiaj rilatoj kun Ĉinio.
Grupo C: Konferenco por ĵurnalistoj: Membro de Eŭropa Komisiono respondas al
demandoj de ĵurnalistoj pri la reguloj kaj praktiko de la uzo de laborlingvoj en
institucioj de EU, pri ekonomiaj aspektoj de multlingveco kaj lingva problemo en
EU.
Grupo D: Kunsido de Eŭropa tribunalo rilate iun konkretan kazon kiam kolizias la
principo de ekonomiaj liberecoj kaj bazaj homaj rajtoj (la debatestroj proponos
konkretan ekzemplon).

