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Společná iniciativa

Ve spolupráci s

Když se podíváme na to, jak bojujeme s
pravicovým populismem, konspiračními
teoriemi a fake news v České republice,
Polsku a (východním) Německu, najdeme
tu spoustu paralel: politická veřejnost je v
těchto třech zemích silně polarizovaná a
zejména ve venkovských oblastech roste
vliv antidemokratických postojů. Během
koronavirové pandemie a války na Ukrajině
navázali pravicoví extremisté, populisté a
příznivci konspiračních teorií nová spojenectví. Demokratická občanská společnost je tak
pod stále větším tlakem. A přece je ve všech
třech zemích spousta angažovaných lidí,
kteří podporují uprchlíky z Ukrajiny a bojují
za demokracii.
V rámci této konference bychom o aktuálním
vývoji situace chtěli diskutovat s odborníky
z Polska, České republiky a Německa: Jak
se daří bojovat s pravicovým populismem
a konspiračními teoriemi? Co se od sebe
mohou jednotlivé země naučit, pokud jde
o podporu uprchlíků ze strany občanské společnosti? A jak mohou demokratičtí aktéři
spolupracovat na mezinárodní úrovni?

PÁTEK, 07.10.2022
od 16:00 hodin
CHECK-IN a registrace
17:00 – 17:30 hodin
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
se simultánním tlumočením

17:30 – 18:30 hodin
HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA 1: ADopady pravicového populismu a konspiračních teorií z
institucionální perspektivy s Prof. Dr.
Jens-Christianem Wagnerem
Ředitel nadace Gedenkstätten Buchenwald
und Mittelbau-Dora
v němčině se simultánním tlumočením do češtiny a
polštiny

18:30 – 20:00 hodin
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ s pohoštěním
Drobné občerstvení a nápoje
od 19.30 hodin
Vstup na veřejné čtení
20:00 – 21:30 hodin
ČTENÍ s Katharinou Nocun: „True Facts:
co skutečně pomáhá proti konspiračním
teoriím“
v němčině se simultánním tlumočením do češtiny
a polštiny

SOBOTA, 08.10.2022
od 08:00 hodin
CHECK-IN a registrace
09:00 – 10:00 hodin
HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA 2: Dopady pravicového populismu a konspiračních teorií z
politické a vědecké perspektivy s Dr.
Olgou Richterovou
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
v češtině se simultánním tlumočením do němčiny a polštiny

10:30 – 12:00 hodin
WORKSHOPY 1-4 dle vlastního výběru
1 Konspirační ideologie a dezinformace v
dobách krize: co dokáže vzdělávání,
vysvětlování a diskuse?
Dr. Wolf Iro – vedoucí kulturního oddělení
Goethe-Institut, Mnichov ; Dr. Amir Theilhaber –
zástupce generálního ředitele New Israel
Fund, Berlín ; Urban Überschär – vedoucí
kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha
Moderátor: Eter Hachmann – vedoucí kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung, Drážďany
v němčině s tlumočením do angličtiny

2 Jak je možné kreativně protestovat za
demokracii a lidská práva?
Dr. Frauke Wetzel – vedoucí projektu „neu
unentd_ckte narrative“ (nun), ASA-FF e.V.,
Chemnitz ; Jiří Jakub Zévl – Protestní
hnutí „Milion chvilek pro demokracii“, Praha

Moderátor: Eva Balcarová – Stiftung
gegen Rassismus, Praha
v češtině s tlumočením do angličtiny

3 Jaký význam mají nezávislá média a
veřejnost poučená o faktech v boji proti
pravicovému populismu a fake news?
Bartosz Józeﬁak – nezávislý publicista a
novinář, Gazeta Wyborcza, Tygodnik
Powszechny a Weekend.Gazeta.pl, Polsko ;
Vojtěch Boháč – novinář, Česká republika
Moderátor: Dr. Piotr Kocyba – výzkumný
pracovník zabývající se protesty,
TU Chemnitz
v angličtině

4 Role občanské společnosti v rámci
podpory uprchlíků: zkušenosti ze třech
zemí a možnosti propojování.
Martin Balcar – vedoucí tajemník, Českobratrská církev evangelická, Praha ;
N.N., Polsko ; Dave Schmidtke – politika,
networking, vztahy s veřejností, Saská
rada pro uprchlíky e.V., Drážďany
Moderátor: Dr. Petra Schickert –
Specialista Kulturbüro Sachsen e.V.,
spoluzakladatel a aktivní člen pracovní
skupiny pro žadatele o azyl v Saském
Švýcarsku, Drážďany
trojjazyčně (N, Č, P) se simultánním tlumočením do
němčiny, češtiny a polštiny

12:00 – 13:00 hodin
PAUZA NA OBĚD

13:00 – 14:00 hodin
HLAVNÍ PŘEDNÁŠKA 3: Dopady pravicového populismu a konspiračních teorií z
novinářské perspektivy s Bartoszem
Józeﬁakem
Polský publicista a novinář působící mj.
pro Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Weekend.Gazeta.pl.
v polštině se simultánním tlumočením do češtiny a
němčiny

14:30 – 16:00 hodin
WORKSHOPY 1-4 dle vlastního výběru
1 Konspirační ideologie a dezinformace v
dobách krize: co dokáže vzdělávání,
vysvětlování a diskuse?
Dr. Wolf Iro – vedoucí kulturního oddělení
Goethe-Institut, Mnichov ; Dr. Amir Theilhaber – zástupce generálního ředitele New
Israel Fund, Berlín ; Urban Überschär –
vedoucí kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung, Praha
Moderátor: Eter Hachmann – vedoucí
kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung, Drážďany
v němčině s tlumočením do angličtiny

2 Jak je možné kreativně protestovat za
demokracii a lidská práva?
Dr. Frauke Wetzel – vedoucí projektu „neu
unentd_ckte narrative“ (nun), ASA-FF e.V.,
Chemnitz ; Jiří Jakub Zévl – Protestní hnutí
„Milion chvilek pro demokracii“, Praha
Moderátor: Eva Balcarová – Stiftung
gegen Rassismus, Praha
v češtině s tlumočením do angličtiny

3 Jaký význam mají nezávislá média a
veřejnost poučená o faktech v boji proti
pravicovému populismu a fake news?
Bartosz Józeﬁak – nezávislý publicista a
novinář, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny a Weekend.Gazeta.pl, Polsko ;
Vojtěch Boháč – novinář, Česká republika
Moderátor: Dr. Piotr Kocyba – výzkumný
pracovník zabývající se protesty,
TU Chemnitz
v angličtině

4 Role občanské společnosti v rámci
podpory uprchlíků: zkušenosti ze třech
zemí a možnosti propojování.
Martin Balcar – vedoucí tajemník, Českobratrská církev evangelická, Praha ; N.N.,
Polsko ; Dave Schmidtke – politika, networking, vztahy s veřejností, Saská rada
pro uprchlíky e.V., Drážďany
Moderátor: Dr. Petra Schickert – Specialista
Kulturbüro Sachsen e.V., spoluzakladatel a
aktivní člen pracovní skupiny pro žadatele
o azyl v Saském Švýcarsku, Drážďany
trojjazyčně (N, Č, P) se simultánním tlumočením do
němčiny, češtiny a polštiny

16:00 – 17:30 hodin
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ s PirMoll
Drobné občerstvení a nápoje
Poděkování a rozloučení

MÍSTO KONÁNÍ
Goethe-Institut Drážďany
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