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Friedrich-Ebert-Stiftung a Masarykova demokratická akademie
si Vás dovolují pozvat na uzavřený kulatý stůl na téma

Politika strachu
úterý 20. listopadu od 17.00 do 20.30 v Galerii kavárny Louvre (Národní 22, Praha)

Poslední roky jsou v podstatě v globálním měřítku spojeny s razantními politickými 
posuny směrem k národoveckému autoritářství a izolacionismu, politické radikalizaci 
a poklesu důvěry ve veškeré tradiční společenské instituce. Tyto posuny se zdají být pohá-
něny hlubokým a velmi rozšířeným znejistěním obyvatel různých zemí. Množí se hypoté-
zy, co za tímto znejistěním stojí. Bez takových ověřených hypotéz není možné adekvátně 
politicky reagovat. Tři z nich bychom chtěli v rámci kulatého stolu představit, abychom 
následně v kruhu politiků a političek a zástupců a zástupkyň jejich odborného zázemí, 
a také odborářek a odborářů z České republiky a Slovenska debatovali, co z nich lze vyvo-
dit pro českou a slovenskou politickou situaci.

Program:

16.45 registrace a drobné občerstvení

17.00 úvodní slovo 

Claudia Ehing, zastupující ředitelka FES Praha

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie

17.05 představení mezinárodní srovnávací studie Looking behind the culture of fear
(Pohled za kulturu strachu) 

Bence Ságvári, sociolog, Maďarská akademie věd

17.35 představení studie pro Hans-Böckler-Stiftung Abstiegsängte in Deutschland 
(Strach ze sociálního propadu v Německu)

Bettina Kohlrausch, socioložka, Univerzita Paderborn

18.05 představení průzkumu Dobra zmiana w miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce 
z perspektywy małego miasta (Dobrá změna v městečku. Novoautoritářství v polské politice 
z perspektivy malého města) 

Slawek Blichiewicz, redaktor Krytyky Polityczny

18.35  přestávka

18.45 debata o implikacích představených poznatků pro českou a slovenskou 
společensko-politickou situaci
Vstupní komentáře:

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie, předseda vlády 
(2002–2004), evropský komisař (2004–2010)

Darina Malová, Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
vě

20.30 občerstvení a prostor pro neformální diskuzi

Tlumočení z/do angličtiny bude zajištěno

O potvrzení vaší účasti prosíme do 11. listopadu 2018 na adrese 
registrace@masarykovaakademie.cz 


