
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

UNDER PRESSURE 

KONFERENCJA FACHOWA PRZECIWKO FAKE NEWS 

(FAŁSZYWYM INFORMACJOM) 

 
W dniach od 07.10. do 08.10.2022 r. w Instytucie imienia Goethe’go w 

Dreźnie odbędzie się trójnarodowa konferencja fachowa Under Pressure, 

dotycząca tematyki powiązanej z populizmem prawicowym, teoriami 

spiskowymi i fake newsami. Dyskusja będzie dotyczyć następujących 

kwestii: Czego kraje mogą się od siebie wzajemnie nauczyć, gdy chodzi o 

wsparcie społeczne od uchodźców? W jaki sposób mają współdziałać 

podmioty demokratyczne w rejonach transgranicznych? 

  

W Czechach, Polsce i (Wschodnich) Niemczech prowadzone są liczne 

równoległe działania dotyczące konfrontacji z populizmem prawicowym, 

ideologiami spiskowymi i fake newsami. Poglądy polityczne tych krajów są 

mocno spolaryzowane. W szczególności w regionach wiejskich umacniają się 

wpływy postaw antydemokratycznych. Zwłaszcza w kontekście konfliktów 
związanych z pandemią koronawirusa lub konfliktu w Ukrainie można 

zaobserwować zintensyfikowanie informacji o charakterze spiskowym i 
ukierunkowaną dezinformację. 

 

Powstały nowe sojusze zawierane pomiędzy zorganizowanymi grupami 

prawicowego ekstremizmu i zwolennikami/zwolenniczkami teorii spiskowych. 

Jednocześnie zaangażowane osoby wspierają uchodźców z Ukrainy, 

przybywających na terytorium Polski, Czech i Niemiec. Wszystkie te zjawiska 

powodują, że demokratyczne społeczeństwa cywilne spychane są przez nowe 

niedemokratyczne stowarzyszenia i coraz silniej odczuwają ich presję. 

  

Konferencja fachowa Under Pressure jest wspólnym przedsięwzięciem, 
organizowanym przez: Kulturbüro Sachsen e.V. (Biuro ds. Kultury, 

stowarzyszenie zarejestrowane), Bundesverband Mobile Beratung e.V. 

(Federalne Stowarzyszenie Doradztwa Mobilnego, stowarzyszenie 

zarejestrowane) i Zentrum für internationale Kulturelle Bildung am Goethe-
Institut Dresden (Centrum międzynarodowego kształcenia kulturowego przy 

Instytucie imienia Goethe’go w Dreźnie) w kooperacji z fundacją Friedrich-

Ebert przeciwko rasizmowi. Liczymy na ciekawe prelekcje, wymianę informacji 

dotyczącą możliwości powiązań i dyskusje z udziałem licznych 

prelegentów/prelegentek oraz ekspertów/ekspertek między innymi Prof. dr 

Jensa Christiana Wagner, Olgi Richterová i Bartosza Joséfiak.  

 
Już teraz chcielibyśmy zwrócić uwagę na kolejny istotny punkt programu. 

Katharina Nocun zaprezentuje w piątek, dnia 07.10.2022 r. fragmenty swojej 

książki „True Facts. Was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft“ (Co 

rzeczywiście pomaga w przypadku informacji o charakterze spiskowym). 

  

Pełen program oraz bliższe informacje dotyczące zgłoszeń znajdziecie 

Państwo w wkrótce w tym miejscu. 

 


