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когнреса IUAES, одржаног у јулу 2009. године у Кунмингу, Кина. У Мај-
нуту је одржан редовни радни састанак WCAA, којим је председавао То-
мас Реутер, са Универзитета у Мелбурну, на којем су делегати предста-
вили укратко историјат, садашње и планиране активностисвог својих 
удружења, као и позитивне резултате али и изазове на које успут наила-
зе. Након тога, формиране су три радне групе, и то за: етику, глобална 
питања, и оснивање елекгронског часописа. У завршном делу састанка 
одржани су избори за три нова члана Организационог одбора WCAA. 
Савет је организовао и секцију у оквиру ЕАSА конференције, под нази-
вом "Разнородне антропологије са вишеструком јавношћу: криза или 
имагинативни одговори?", у којој је представљено 10 радова. Као уче-
сник ове секције, Весна Вучинић-Нешковић представила је рад под нази-
вом "Када актери постану јавност: два случаја антрополошког истражи-
вања са друге стране нових државних граница у југоистичној Европи".  

 
Весна Вучинић-Нешковић 

 
 
 
 
"Politics in Hard Times: International Relations Responses to the 

Financial Crisis", 7th Pan-European International Relations Confe-
rence, 9-11. septembar, City Conference Centre, Stokholm 

 
U septembru 2010. godine u Stokholmu je održana sedma pan-

evropska konferencija o međunarodnim odnosima, Politics in Hard Ti-
mes: International Relations Responses to the Financial Crisis  koju je 
organizovao Švedski institut za međunarodne odnose.  

Tokom tri dana, oko 1100 učesnika je raspravljalo o Hladnom ratu, 
Evropskoj uniji, međunarodnoj politici i bezbednosti, finansijskoj krizi, 
etici, energetskim i klimatskim promenama, izazovima demokratije, 
oružanim konfliktima, humanitarnoj svetskoj politici, demokratiji, poli-
tici identiteta, konstrukciji znanja i biopolitici na 260 panela u okviru 
46 sekcija. Paneli su se uglavnom sastojali od prezentacija tri do četiri 
izlagača, koje bi potom diskutant panela komentarisao. Panel bi, zatim, 
bio zaokružen pitanjima i komentarima slušalaca. U okviru sekcije 
"New Approaches to Cold War: History and Current International Poli-
tics" izlagala sam rad "The SFR Yugoslavia during the Cold War and 
Current Serbian Foreign Policy". Koliko je meni poznato, to je bio je-
dan od retkih (ako ne i jedini) rad koji je uključivao tematiku Pokreta 
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nesvrstanih što upućuje na činjenicu da je u pitanju i dalje nedovoljno 
istraženo područje.  

S obzirom na broj učesnika, broj sekcija i panela, konferencija je 
predstavljala najmnogrobrojniji i najraznovrsniji naučni skup posvećen 
temi međunarodnih odnosa. Pored toga, konferencija nije bila usko ve-
zana za evropsku politiku, s obzirom da su na konferenciji učestovali i 
naučnici sa drugih kontinenata dok i sami prezentovani radovi nisu bili 
usko vezani za evropsko područje. Prema rečima organizatora, teme pa-
nela su namerno bile raznovrsne u cilju boljeg razumevanja finansijske 
krize u sinhronijskoj i dijahronijskoj perspektivi i njenog efekta na pri-
rodnu sredinu, demokratiju i ljudska prava. Pored naučnih sesija, prvog 
dana konferencije učesnicima su se obratili profesor međunarodnih od-
nosa sa Univeziteta Kalifornija u San Dijegu, Peter Gourevitch i UN di-
plomata, Jan Eliasson. Takođe, za sve učesnike konferencije je bila pri-
ređena večera u Gradskoj skupštini, jednoj od najvažnijih političkih i 
kulturnih institucija u  zemlji. 

Konferencija "Politics in Hard Times . . . " predstavljala je interak-
tivni prostor gde su slušaoci mogli da prisustvuju različitim sesijama i 
da se na taj način upoznaju sa širokim spektrom radova i istraživanja 
koji su se bavili istorijskim, političkim, antropološkim, ekonomskim, 
sociološkim i dr. aspektima međunarodnih odnosa.  

        
  Marija Krstić




