Konferencija „Tautos saugumas besikeičiančiame pasaulyje: kas laukia Europos?“

Vieta: Lietuvos mokslų akademijos salė (Gedimino pr. 3, Vilnius)
Laikas: 2017 m. sausio 20 d.,10–14 val.

Konferencijos tikslas – aptarti pastarojo laikmečio pasaulio visuomenės pokyčių (Brexito, Rusijos
gręžimosi į stalinistinę epochą bei jos vykdomo propagandinio (ir ne tik propagandinio) karo, JAV
prezidento rinkimų, taip pat rinkimų Slovakijoje, Bulgarijoje ir kt. ) įtaką Europos Sąjungai ir jos raidai
bei nacionalinėms valstybėms, paanalizuoti visuomenės nuotaikų ir pasirinkimų kaitos veiksnius ir jų
svarbą ES ir jos nacionalinių valstybių politikai, įvertinti situaciją Europoje ir konkrečiai Lietuvoje
įvairiais saugumo aspektais – geopolitiniu, kultūriniu, socialiniu, kibernetiniu.

10.00–11.10 I dalis. Geopolitikos iššūkiai nacionaliniam saugumui
Moderuoja Linas KOJALA (RESC), Valentinas STUNDYS (LSRPI)
- Sveikinimo žodis. Prof. habil. dr. Adolfas Laimutis TELKSNYS, Lietuvos mokslų akademijos
Elektronikos ir informatikos mokslų sekcijos pirmininkas
- Įžanginis pranešimas. Algirdas SAUDARGAS, Europos Parlamento narys
- „Nuo kibernetinių atakų iki sienų apsaugos: naujasis Europos Sąjungos saugumo
diskursas“, Arnoldas PRANCKEVIČIUS, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas
- „Iššūkiai nacionaliniam saugumui: kariniai aspektai“, Rasa JUKNEVIČIENĖ, Seimo
nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotoja
- Valstybės saugumo departamento atstovas
11.10–11.30 Kavos pertraukėlė

11.30–12.30 II dalis. Socialinės grėsmės ir jų įveika
Moderuoja Rimantas J. DAGYS (LRS)
- „Gerovės valstybės modeliai: kuriuo keliu sukti Lietuvai?“, Doc. dr. Vincentas
VOBOLEVIČIUS, politinės ekonomijos ekspertas, ISM dėstytojas
- „Gerovės sistema: kodėl nesame konkurencingi Europos Sąjungoje?“ Doc. dr. Jolita
BUZAITYTĖ-KAŠALYNIENĖ, socialinio darbo ekspertė, VU dėstytoja
- „Socialinių problemų mažinimas“, Algirdas VRUBLIAUSKAS, Alytaus rajono savivaldybės
meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas
12.30 – 13.00 Pietūs

13.00 – 14.00 III dalis. Kultūrinis ir informacinis saugumas

Moderuoja dr. Paulius SAUDARGAS (LRS)
- „Internetas: vakar šiandien ir rytoj“, Vytautas BUTRIMAS, NATO Energetinio saugumo
kompetencijos centro kibernetinio saugumo ekspertas
- „Kalbos galia: ar negriauname valstybės pamatų?“ Prof. dr. Elena Jolanta ZABARSKAITĖ,
Lietuvių kalbos instituto direktorė
- „Priemonės stiprinti visuomenės atsparumą propagandai“, Vytautas KERŠANSKAS, Rytų
Europos studijų centro analitikas
- Karolis ZIKARAS, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos specialistas

Renginį remia:
Europos liaudies partijos grupė Europos Parlamente
www.eppgroup.eu

Renginio globėjas:
Europos Parlamento narys Algirdas SAUDARGAS
www.algirdassaudargas.lt

Renginio organizatoriai:
Lietuvos socialios rinkos plėtros institutas
www.socialirinka.lt, info@socialirinka.lt, +370 6 282 4043
Rytų Europos studijų centras
www.eesc.lt, info@eesc.lt, +370 5 270 59 93

Renginys atviras visuomenei.
Norinčius dalyvauti konferencijoje, kviečiame registruotis e. p. info@socialirinka.lt arba mob.
tel. +37062824043
Registruodamiesi nurodykite vardą, pavardę ir organizaciją, kuriai atstovaujate (arba tik vardą ir
pavardę, jei jokiai organizacijai neatstovaujate).

