POLITICKÝ EXTREMISMUS
V DOBĚ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE V EVROPĚ A ČR
Mezinárodní expertní konference think-tanku Evropské hodnoty
úterý, 20. listopadu 2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Konference se koná pod laskavou záštitou poslankyně Jitky Chalánkové, místopředsedkyně
Výboru pro sociální politiku a členky Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, místnost č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského
nám. č. 7/19

13:00 – 13:30

Registrace a káva

13:30 – 14:00

Oficiální zahájení

Jitka Chalánková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, členka Výboru pro
evropské záležitosti; místopředsedkyně Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Werner Böhler, ředitel zastoupení v ČR, Konrad-Adenauer-Stiftung
Radko Hokovský, výkonný ředitel, think-tank Evropské hodnoty
14:00 – 15:30

PANEL I: Boj proti extremismu v evropském kontextu

Radko Hokovský, výkonný ředitel, think-tank Evropské hodnoty
 Extremismus jako hrozba pro vnitřní bezpečnost Evropské unie
Martin Klamt, výzkumný pracovník, Ludwig-Maximilians-Universität, Mnichov;
Leuphana Universität, Lüneburg, Německo
 „Militantní demokracie“? Reakce právního státu na politický extremismus
v současné Evropě
David Zahumenský, advokát, předseda Ligy lidských práv, Brno
 Boj proti extremismu a ochrana svobody projevu: pohled Evropského soudu pro
lidská práva
Mari K. Niemi, komentátorka a výzkumná pracovnice, Centrum parlamentních studií,
University of Turku, Finsko
 Hranice mezi populismem a extremismem: fenomén Praví Finové
Moderátor:

15:30 – 16:00

Anna Matušková, místopředsedkyně, think-tank Evropské hodnoty;
přednáší politický marketing na Fakultě sociálních věd UK Praha
Pauza na kávu

16:00 – 17:30

PANEL II: Extremismus, imigrace a menšiny v ČR a ve Střední Evropě

Krisztian Szabados, ředitel, Political Capital Institute; člen Communications First
Consulting Ltd., Budapešť, Maďarsko
 Nárůst extremismu a téma menšin v Maďarsku
Fabio Wolkenstein, výzkumný pracovník, European Institute, London School of
Economics and Political Science, Velká Británie; Institut pro strategické analýzy, Vídeň,
Rakousko
 Rakouský extremismus a populismus: zaměření na imigraci a menšiny
Jan Charvát, politolog, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze
 Současné trendy politického extremismu v ČR s ohledem na téma menšin a
imigrace
Martin Šimáček, ředitel, Agentura pro sociální začleňování, Sekce pro lidská práva při
Úřadu vlády ČR
 Prevence populismu a extremismu vůči romské menšině v ČR: případová studie
Severní Čechy
Moderátor: Jakub Janda, projektový manažer, think-tank Evropské hodnoty
18:00 – 19:00

Číše vína

RSVP: PROSÍME O POTVRZENÍ ÚČASTI NA REGISTRACE@EVROPSKEHODNOTY.CZ DO 18.11.
Registrace je platná po potvrzení organizátorem.
Tlumočení:
Organizátor:
Partneři:

čeština – angličtina, simultánní
think tank Evropské hodnoty
Konrad-Adenauer-Stiftung, Evropské hnutí v České republice,
Liga lidských práv, Brno

Anotace konference:
Je zřejmé, že všeobecný nárůst politického extremismu v Evropě a jeho přitažlivosti pro rostoucí
skupiny voličů souvisí s probíhající krizí. Současná krize má v jednotlivých zemích odlišnou dynamiku, ale
lze pozorovat, že z finančních a ekonomických problémů v zemích EU se stává krize sociální a politická.
Jejími projevy jsou rostoucí napětí ve společnosti, mobilizace různých sociálních skupin, oslabování
etablovaných politických stran a zvyšující se atraktivita radikálních řešení, které jsou v rozporu s principy
liberální demokracie a ústavního parlamentarismu. Hodnoty pluralitní demokracie jsou zpochybňovány
z pozic extrémistů pravicových, levicových i nábožensky orientovaných.
Ekonomické ukazatele naznačují, že hospodářská situace se bude ve většině evropských zemí
nadále zhoršovat a lze tedy očekávat, že sociální a politické napětí bude stoupat. S vnímanou neschopností
zavedených politických stran situaci řešit bude růst i poptávka po nových, jednoduchých a radikálních
řešeních. Vzestup extremistických stran a hnutí se v mnohých případech nezastaví před branami
parlamentů. Demokratické politické strany by neměly tato rizika podceňovat a měly by učinit z hledání
preventivních řešení růstu extremismu jednu ze svých priorit vedle ekonomických opatření. Jak se může
Česká republika inspirovat z vývoje v jiných zemích EU, zejména ve Střední Evropě?
Příspěvky některých řečníků (Radko Hokovský, David Zahumenský, Krisztian Szabados, Fabio
Wolkenstein) jsou součástí dílčích výsledků výzkumného projektu „Defining Responses to Rise of Extremism
in Europe“ podpořeného programem “Working Together for Tolerance in Europe”, Think Tank Fund, Open
Society Foundations.

