
Jak opozice nabírala sílu – Evropský dialog  
k Chartě 77 a Pražské výzvě z roku 1985
V roce 1977 požadovala skupina československých disidentů, aby se v jejich zemi do-
držovala občanská a  lidská práva. Vznikla tak legendární občanská iniciativa známá 
jako „Charta 77“.

O 40 let později nabyla otázka role opozičních hnutí ve státech Varšavské smlouvy 
na nové aktuálnosti. Jaké vztahy mohlo tehdy z historické perspektivy toto hnutí v roz-
dělené Evropě navázat? Jaký význam mají zkušenosti opozice vůči totalitě sovětského 
systému pro politiku dnešní sjednocené Evropy, kde se přímo uvnitř demokratických 
systémů objevují nové hrozby pro liberální demokracii?

Srdečně Vás zveme na debatu zahrnující tři perspektivy – polskou, českou a němec-
kou, které se ostatně začaly prolínat již roku 1985, kdy byla zveřejněna Pražská výzva 
signatářů Charty 77.

Pořadatelé: Goethe-Institut, Masarykova demokratická akademie, Friedrich-Ebert-Stiftung Praha
Datum: 2. listopadu 2017, od 19 hod.
Místo konání: Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha
Úvodní slovo: Adam Krzemiński, redaktor týdeníku Polityka, Varšava
Diskuze: Markus Meckel, člen německého Spolkového sněmu (1990–2009), ministr zahraničí NDR (1990)
Patrik Eichler, novinář, zástupce ředitele Masarykovy demokratické akademie
Moderace: Linda Flanderová, zástupkyně ředitele Ústavu mezinárodních vztahů v Praze 

Po skončení akce Vás srdečně zveme na číši vína a malé občerstvení. Na akci je zajištěn simultánní německo-
český překlad. Prosíme Vás předem o registraci na následující e-mailovou adresu: registrace@fesprag.cz.



Als die Opposition laufen lernte – ein europäischer 
Dialog zur Charta 77 und zum Prager Aufruf 1985
1977 forderte eine Gruppe von tschechoslowakischen Dissidenten die Einhaltung der 
Bürger- und Menschenrechte in ihrem Land, die legendäre Bürgerrechtsbewegung 
„Charta 77“ wurde gegründet.

40 Jahre später hat die Frage nach der Rolle Oppositionsbewegungen in den Staaten 
des Warschauer Paktes eine neue Aktualität. In welchem historischen Beziehungsge-
flecht stand die damalige Bewegung im geteilten Europa? Welche Bedeutung haben 
die Erfahrungen der antitotalitären Opposition im Sowjetsystem für die Politik im heu-
tigen vereinten Europa, wo mitten in freien demokratischen Systemen neue Bedrohun-
gen der liberalen Demokratie wachsen?

Wir laden Sie ein zu einer Debatte aus polnischer, tschechischer und deutscher Pers-
pektive wie sie schon der Prager Aufruf von „Charta 77“ aus dem Jahr 1985 angesto-
ßen hatte.

Veranstalter: Goethe-Institut, Demokratische Masaryk-Akademie, Friedrich-Ebert-Stiftung Prag 
Termin: 2. November 2017, 19 Uhr
Ort: Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Prag
Keynote: Adam Krzemiński, Redakteur des Magazins Polityka, Warschau
Diskussion: Markus Meckel, Mitglied des Deutschen Bundestages (1990–2009), Außenminister der DDR (1990)
Patrik Eichler, Geschäftsführer Demokratische Masaryk-Akademie
Moderation: Linda Flanderová, stellv. Direktorin des Institut of International relations Prague

Nach der Veranstaltung laden wir Sie auf ein Glas Wein und einen kleinen Imbiss ein. Die Veranstaltung wird 
Deutsch-Tschechisch simultan gedolmetscht. Wir bitten um vorherige Registrierung unter: registrace@fesprag.cz.


