
Društvo študentov mednarodnih odnosov Globallis v sodelovanju s Katedro in 
Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani) 
organizira prvo Študentsko konferenco o mednarodnih odnosih. Konferenca bo 
potekala v sklopu tedna Evrope (10.–16. 5. 2021). Študente (vseh študijskih 
programov) vabimo k sodelovanju na konferenci v slovenskem jeziku.  

Sprejemamo povzetke prispevkov na konferenci. Študenti naj do vključno nedelje, 
11. 4. 2021, na globallis.info@gmail.com pošljejo povzetek svojega prispevka, 
okvirne dolžine 300 besed (vključno s ključnimi besedami). Uredništvo pretehta 
kakovost prispevkov in izbere primerne za udeležbo na konferenci, vsebinsko in 
kakovostno neprimerne zavrne ali ponudi možnost dopolnitev. O tem boste prijavitelji 
obveščeni do 25. 4. 2021. Na podlagi sprejetih prispevkov uredništvo oblikuje 
vsebinske sklope (panele) konference, ki jih bodo moderirali člani znanstvenega 
odbora konference, KMO in CMO. Za vsak prispevek bodo imeli avtorji na 
konferenci na voljo 20 minut za ustno predstavitev— ob koncu vsakega vsebinskega 
sklopa pa bo pol ure namenjene za moderirano razpravo z občinstvom.  

Okvirno pričakujemo prispevke, ki bodo naslavljali naslednje vsebinske sklope: 

A. Konec (konca) zgodovine: novo ravnotežje moči v mednarodni skupnost 
Kitajska bo po najnovejših napovedih že pred letom 2030 po velikosti 
gospodarstva prehitela Združene države Amerike. Lahko govorimo o novi ureditvi 
mednarodne skupnosti — in če, kako bo strukturirana? Kateri teoretski horizonti 
nam omogočajo zapopasti ta (krasni?) novi svet?  

B. Globalni jug in učinek steklenega stropa 
Napovedi kažejo, da bo zaradi pandemije Covid-19 prvič po več kot dveh 
desetletjih število revnih na svetu naraslo in pojavlja se vprašanje, kaj to pomeni 
za družbeni, politični in gospodarski razvoj držav globalnega Juga. Toda, kako 
sploh vrednotiti razvoj? Ali lahko razvoj še vedno vrednotimo z ekonomskimi 
dejavniki po vzoru brettonwoodskega sistema, ali je potrebno premisliti o 
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dejavnikih, s katerimi ocenjujemo na kakšni stopnji razvoja so države v 21. 
stoletju? Kakšno vlogo pri zmanjševanju razlik med državami in razvoju igrata 
globalizacija in digitalizacija? Ali je razvoj držav globalnega Juga še vedno 
odvisen od držav globalnega Severa? 

C. Tri desetletja slovenske zunanje politike 
Letos bo minilo trideseto leto slovenske neodvisnosti. Kaj lahko rečemo po treh 
desetletjih slovenske samostojne zunanje politike? Lahko govorimo o kontinuirani 
politiki, ali pa jih je bilo morebiti več? Kakšni izzivi so neobhodni za slovensko 
zunanjo politiko — in njene snovalce — v sicer nepredvidljivem zunanjem okolju 
zunanje politike? Kako uspešna je Slovenija pri oblikovanju skupne zunanje in 
varnostne politike Evropske unije?   

D. Evropska unija v novem desetletju: zlata dvajseta ali nova evroskleroza? 
Prejšnje desetletje je bilo za EU turbulentno — najbolj so ga zaznamovale 
finančna in ekonomska kriza, migrantska kriza ter Brexit. V ozadju pa je vselej 
prisotna kritika demokratičnega primanjkljaja. Kakšno je v resnici trenutno stanje 
Unije? Je realno pričakovati uspešno širitev na Zahodni Balkan? Kakšne so 
možnosti za prenovo pogodb EU in kakšno vlogo bodo pri tem imeli evropski 
državljani in civilna družba? 

E. Mednarodne organizacije na razpotju 
Od samovoljnega napada Koalicije voljnih na Irak leta 2003 so se nekatere 
države, na primer Severna Koreja, Iran, po ruski ankesiji Krima leta 2014 pa tudi 
Madžarska in Poljska, Turčija, Izrael, Brazilija in ponovno ZDA, začele 
zoperstavljati mednarodnemu redu, utemeljenemu na mednarodnih vladnih 
organizacijah in režimih. Nekatere multilateralizem začenjajo opredeljevati kot 
omejitev suverenosti. Kako delujejo mednarodne vladne organizacije v takšnem 
kontekstu? Kako se soočajo s pandemijo Covid-10 in drugimi, "stalnimi" 
mednarodnimi problem? So procesi regionalizacije kompatibilni z obstojem 
univerzalnih organizacij, kot predvideva VIII. poglavje Ustanovne listine 
Združenih narodov ali se med regionalnimi in univerzalnimi organizacijami 
pojavlja tekmovanje in celo nasprotovanje?   

Povzetki predstavljenih prispevkov na konferenci bodo objavljeni v elektronski 
publikaciji »Povzetki študentske konference« in vpisani v Cobbis. Po konferenci  
bodo izbrani najboljši prispevki, katerih avtorji_ice bodo povabljeni k pripravi 
daljšega pisnega raziskovanega prispevka z možnostjo objave v znanstvenem 
zborniku.  

Že vnaprej se veselimo vaših prispevkov!


