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In the course of the last decades, Europe has been witnessing a significant economic rise of
East Asia, where China has become the dominant actor. Chinese economic reforms have
been accompanied by power expansion which led to the ambitious Belt and Road Initiative,
a flagship project of the president Xi Jinping. A development path of its own is also pursued
by Russia under the leadership of Vladimir Putin who in 2015 launched the project of the
Eurasian Economic Union in conjunction with four other post-Soviet states‘ representatives.
Since 2012, Russia has been reorienting to the non-Western world, favouring relations with
countries participating in the BRICS and Shanghai Cooperation Organisation (SCO). The
SCO, accounting for virtually half of the world population and generating the same GDP
volume as the EU does, “strives for a reform of the global order, fairer and more equal and
democratic conditions in international politics”. The main aim of the conference is to analyse
the potential of the SCO as the main non-Western organisation in Eurasia and define the
areas both of (possible) cooperation and conflicts in relation to the EU and also among individual member states themselves.

V průběhu posledních desetiletí je Evropa svědkem výrazného ekonomického vzestupu východní Asie, kde se dominantním hráčem stává Čína. Čínské ekonomické reformy jdou ruku
v ruce s mocenskou expanzí, jež vyústila v ambiciózní Iniciativu pásu a stezky, vlajkovou loď
prezidenta Si Ťin-pchinga. Svou vlastní cestu hledá i Rusko, které pod vedením Vladimira
Putina společně se čtyřmi dalšími postsovětskými státy v roce 2015 vyhlásilo Eurasijskou
ekonomickou unii. Od roku 2012 se Rusko obrací k nezápadnímu světu a začíná preferovat
vztahy se zeměmi sdruženými v organizaci BRICS a Šanghajské organizaci pro spolupráci
(ŠOS). ŠOS, jež představuje bezmála polovinu světové populace a vytváří obdobné HDP jako
EU, „usiluje o reformu globálního řádu, o spravedlivější, rovnější a demokratičtější podmínky v mezinárodní politice“. Hlavním cílem pražské konference je proto analyzovat potenciál ŠOS jako hlavní nezápadní organizace v Eurasii a definovat oblasti (možné) spolupráce
a konfliktů jak ve vztahu k EU, tak mezi jednotlivými členskými státy samotnými.

Keynote speakers:
n	Alexander Lukin, head of the School of International Affairs, Faculty of World Economy
and International Affairs, Higher School of Economics, Moscow
n Li Xin, director of the Institute for Russian and Central Asian Studies, Shanghai Institutes
for International Studies
n Anton Giulio de‘Robertis, vice President, Comitato Atlantico Italiano, Rome

Hlavní řečníci:
n	Alexandr Lukin, vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů Fakulty Světového hospodářství a mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Moskvě
n	Li Xin, ředitel Institutu ruských a středoasijských studií Šanghajských institutů mezinárodních vztahů
n	Anton Giulio de‘Robertis, vicepresident, Italský atlantický výbor, Řím

Date and venue:
September 11, 2019, 9 a.m. | Vila Lanna | V Sadech 1, Prague 6

Čas a místo konání:
11. září 2019, 9.00 | Vila Lanna | V Sadech 1, Praha 6

The number of attendants is limited. For registration please contact the main conference organiser Emil Voráček via e-mail until 01.09. 2019: voracek@hiu.cas.cz.

Počet účastníků je omezen. Pro registraci prosím do 1. 9. 2019 kontaktujte hlavního organizátora konference Emila Voráčka na adrese voracek@hiu.cas.cz.

