SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE
Prešernov trg 2
1000 LJUBLJANA
Tel: +386(0)1 251 05 59
Fax: +386(0)1 421 06 49
E-mail: info@panevropa.si
Spletna stran: www.panevropa.si

Življenjepis mag. Larisa Gaiserja
Mag. Laris Gaiser je se rodil leta 1977 na Ptuju, celotno izobraževanje pa je opravil v tujini.
Diplomiral iz prava na specializirani univerzi Združenih Narodov Staff College v Torinu na
temo kriznega menedžmenta in humanitarnega posredovanja, magistriral iz mednarodnih
odnosov in diplomacije na eni od najstarejših in najbolj cenjenih ustanov na svetu, milanskem
Inštitutu za mednarodne vede ISPI, trenutno pa končuje doktorat iz geopolitične ekonomije na
svetovno priznani rimski univerzi Università degli Studi Guglielmo Marconi.
Član upravnega odbora Slovenskega panevropskega gibanja je od leta 2009.
Izobrazba na priznanih svetovnih univerzah in mednarodne delovne izkušnje v politiki in
gospodarstvu ga uvrščajo med vrhunske slovenske geopolitične analitike z odličnim
vpogledom v zakulisje svetovnega dogajanja, saj svetuje različnim tujim vladam in političnim
organizacijam. Njegove korektne in ostre analize in prve publikacije so mu odprle pot v svet
gospodarstva, kjer je postal strateški svetovalec nekaterih velikih mednarodnih podjetij.
Je avtor treh knjig (dve sta izšli v Italiji, ena v Sloveniji), v katerih analizira najaktualnejše
teme mednarodne politike: pomen demokracije, terorizem, okoljske spremembe, vpliv verstev
na politiko in odnose med največjimi geopolitičnimi akterji.
Laris Gaiser je predstavnik nove generacije politikov in gospodarstvenikov z vrhunsko
izobrazbo in znanjem. Brez dlake na jeziku komentira ekonomske in geopolitične poteze naše
države in svetovno dogajanje. V svojih analizah se sklicuje na realpolitično šolo. Zanj je
državni interes temelj mednarodnih odnosov in gonilna sila vseh zunanjih politik, istočasno pa
zagovarja demokracijo kot sredstvo za ureditev globalnega reda.
Kot kolumnist sodeluje s številnimi slovenskimi medijskimi hišami, je gostujoči profesor
mednarodnih odnosov in globalnega gospodarstva na Univerzi v Georgii, kjer deluje kot član
Globis Instituta.
Od leta 2012 je član upravnega odbora Evro-sredozemske univerze (EMUNI), mednarodne
univerze s sedežem v Sloveniji, in član Strateškega sveta za zunanje zadeve.

