KVIETIMAS
Užsienio reikalų ministerija ir
Dešiniosios minties centras
maloniai kviečia Jus į steigiamąjį Lietuvos ir Vengrijos forumo renginį

Europos perspektyvos
Diskusijos metu bus aptarti Europos ir Vidurio Europos regiono vertybiniai pamatai,
regioniniai interesai, energetinio saugumo problemos ir jų sprendimai.
Svečius pasveikins abiejų šalių premjerai bei pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas
prof. Vytautas Landsbergis.
Renginio svečiai: prof. György Schöpflin, Botond Zákonyi, Algirdas Patackas, Romas
Švedas ir kiti.
Forumą modernuos: prof. Alvydas Jokubaitis ir prof. Ramūnas Vilpišauskas.
Diskusija vyks š.m. rugsėjo 24 d. (pirmadienį) nuo 9 val. iki 16:30 val.
Vilniaus universiteto Mažojoje auloje (II aukštas)
(Universiteto g. 3).

Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis

Prašome Jūsų apie dalyvavimą informuoti iki 2012 m. rugsėjo 21 d. el. paštu registracija@urm.lt

Lietuvos ir Vengrijos forumo renginys „Europos perspektyvos“
Renginio vieta ir laikas:
2012 m. rugsėjo 24 d.
Vilniaus universiteto Mažoji aula
Universiteto g. 3, Vilnius, Lietuva
Organizatoriai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Dešiniosios minties centras

Lietuvą ir Vengriją sieja nuoširdi draugystė, prisidedanti prie sėkmingo bei įvairiapusio mūsų šalių
bendradarbiavimo ir abipusės paramos tarptautinėje arenoje. Neabejotinai tam įtakos turi
šimtamečiai Lietuvos ir Vengrijos istoriniai saitai, priklausymas Vidurio Europos regionui bei
ištikimybė tradicinėms vertybėms.
Esame įsitikinę, jog būtina įtvirtinti pastaruoju metu ypač išaugusias abipuses simpatijas tarp
Lietuvos ir Vengrijos, taip pat inicijuoti tarpvalstybinių santykių perkėlimą į kokybiškai naują lygį
sukuriant specialiąją Lietuvos ir Vengrijos partnerystę.
Norėtume pabrėžti ypatingą suinteresuotumą siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir
Vengrijos kaip Europos valstybių, patyrusių panašius istorinius iššūkius praeityje ir išpažįstančių
tas pačias politines, socialines ir kultūrines vertybes, gyvybiškai svarbias tolesnei visos Europos
Sąjungos raidai.
Esame įsitikinę, jog Europos stiprybė – vieninga Vidurio Europa ir jos tautose įtvirtintos vertybės.
Esame Europos pilies gyventojai ir ją turėtume ginti tiek nuo išorinių iššūkių, tiek nuo vidinių
silpnybių, pasireiškiančių vertybių nykimu ir kultūrine niveliacija, kurios gali negrįžtamai sugriauti
visą Europos pilį.
Manome, jog būtų tikslinga įsteigti dvišalį Lietuvos ir Vengrijos forumą, kuriame dalyvautų
analitikai, nevyriausybinės organizacijos, parlamentarai bei vyriausybių atstovai. Forumo tikslas ieškoti bendrų sąlyčio taškų ne tik Lietuvos ir Vengrijos, bet ir viso regiono kontekste, diskutuojant
įvairiausiais aktualiais klausimais: nuo energetinio saugumo ar atominės energetikos, Vidurio
Europos vaidmens Europos kultūrinėje ir geopolitinėje architektūroje ar ES Rytų partnerystės iki
istorinio bendrumo ar totalitarizmo nusikaltimų pasmerkimo.

Forumo iniciatoriai

PROGRAMA
09:00-10:00 Dalyvių registracija

10:00-12:30 Rytinė sesija. Europa: ko reikia Sąjungai sukurti?
Moderatorius: prof. Alvydas Jokubaitis, Politinės teorijos katedros vedėjas, VU
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
10:00-10:15 Įžanginis žodis
Vytautas Keršanskas, Lietuvos jaunųjų krikščionių demokratų asociacijos pirmininkas
10.15-10.20 Pasveikinimo žodis
Doc.dr. Rimantas Vaitkus, prorektorius, Vilniaus universitetas
10:20-10:25 Įžanginis sveikinimas
Andrius Kubilius, Lietuvos Ministras Pirmininkas
10:25-10:40 Įžanginis sveikinimas
Viktor Orbán, Vengrijos Ministras Pirmininkas
10:40-11:05 Prof. Vytauto Landsbergio apdovanojimas
Mr. Péter Szijjártó, Valstybės sekretorius atsakingas už užsienio reikalus ir išorinius
ekonominius santykius
Prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios TarybosAtkuriamojo Seimo Pirmininkas, pirmasis atkurtos valstybės vadovas, Europos
Parlamento narys Vytautas Landsbergis
11:05-11:20 Lietuvos ir Vengrijos forumo įsteigimas
Botond Zákonyi, Vengrijos tarptautinių santykių instituto direktorius
Dr. Rimantas Vaitkus, prorektorius, Vilniaus universitetas
11:20-11:40 Kavos pertrauka

11:40-13:10 Akademinė diskusija (I): Bendros vertybės ir bendra istorija
Moderatorius: Botond Zákonyi, Vengrijos tarptautinių santykių instituto direktorius
11:40-11:50 Jaunimo mainai tarp Lietuvos ir Vengrijos
Alvydas Puodžiukas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kancleris, Lietuva
11:50-12:05 „Vidurio Europos bokštas Europos pilyje: kokiomis esminėmis vertybėmis turi remtis
šiandienos Europos integracija?“
Algirdas Patackas, rezistentas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras
12:05-12:20 „Šeima kaip kertinė ateities Europos vertybė“
Zsuzsa Ébl, mokslininkė, Nacionalinis šeimos ir socialinės politikos institutas,
Vengrija
12:20-12.35 „Totalitarinių režimų nusikaltimai: vieningas vertinimas bendrų vertybių sąjungoje“
Linas Kojala, asociacijos „Dešiniosios minties centras“ pirmininkas
12:35-12:50 „Dviguba patirtis“
Mr. Gábor Tallai, Teroro muziejaus programų direktorius, Vengrija
12:50-13:10 Klausimai-atsakymai

13:10-14:10 Pietų pertrauka

14:10-16:05 Akademinė diskusija (II): Vidurio Europą vienijantys interesai
Moderatorius: prof. Ramūnas Vilpišauskas, VU Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto direktorius
14:10-14:25 „Energetinis saugumas: kaip galima sustiprinti energetinį saugumą Vidurio Europoje?“
Romas Švedas, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas,
energetinio saugumo ekspertas
14:25-14:40 „Kokia Europa? ES ir plėtra į Rytus“
Prof. György Schöpflin, Europos Parlamento narys

14:40-14:55 „Kokia Europos integracijos vizija geriausiai atitinka Vidurio Europos interesus?“
Vytis Jurkonis, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas
14.55-15.10 „Energetinis saugumas Vidurio Europoje: diversifikavimo variantai ir galimybės“
Dr. Réka Szemerkényi, vyriausioji Ministro Pirmininko patarėja, Vengrija
15.10-15:25 „Ar Vidurio Europai reikia Europos federacijos?“
Donatas Puslys, politikos apžvalgininkas, Lietuvos Jaunųjų krikščionių demokratų
tarybos narys
15:25-15:40 „Bendradarbiavimas tarp Vidurio ir Rytų Europos valstybių šiandieną“
Botond Zákonyi, Vengrijos tarptautinių santykių instituto direktorius
15:40-16.10 Klausimai-atsakymai

16.10-16:30 Baigiamasis žodis
Prof. György Schöpflin, Europos Parlamento narys
Prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios TarybosAtkuriamojo Seimo Pirmininkas, pirmasis atkurtos valstybės vadovas, Europos
Parlamento narys Vytautas Landsbergis

