
 
 

 
Friedrich-Ebert-Stiftung Vás srdečně zve debatu na téma 

 
Neoliberalismus ve střední Evropě z feministických perspektiv 

 
Po více než pětadvaceti letech od přechodu k demokracii se ve středovýchodní Evropě ozývá kritika, že tato 
transformace znamenala také přijetí kapitalismu s neoliberální tváří. Většina mainstreamového feminismu 
podle této kritiky tomuto procesu nevědomky napomáhala, když se zabývala především kulturními otázkami 
a k probíhajícím ekonomickým reformám byla spíše nekritická. Absolutní přednost prosazování 
lidskoprávního konsenzu a ignorování soudobé neoliberální podoby EU přitom sytí pravicový populismus 
a prohlubuje krize, kterým čelíme. 

Levicová a feministická politika tak má před sebou hned několik výzev: dokázat konfrontovat strukturní 
deficity EU a zároveň bojovat za evropskou myšlenku jako takovou, překonat nesprávnou dichotomii 
progresivní tolerance a konzervativního zpátečnictví a nabídnout nové alternativy prostřednictvím 
proaktivní politiky namísto politiky reaktivní. 

Friedrich-Ebert-Stiftung nedávno uveřejnila publikaci, která má za cíl přispět k debatám o této problematice: 
library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/12796.pdf. Na akci budou představeny a rozebrány její hlavní 
argumenty. 

Čím mohou feministky přispět ke kritické diskuzi o neoliberalismu a alternativách vůči němu? Jaká jsou 
specifika vztahu mezi neoliberalismem a feminismem(ismy) v post-socialistických zemích, ve kterých slouží 
neoliberální diskurz také jako dělící linie mezi komunistickou minulostí a současnou svobodou? Jak se tato 
kritika neoliberalismu vztahuje k soudobému globálnímu politickému vývoji? Jak lze tyto otázky rozebírat 
v českém kontextu? 

Srdečně vás zveme k debatě nad uvedenými otázkami a nad dalšími souvisejícími tématy s odbornicemi 
z České republiky, Slovenska a Maďarska: 

 

5. října 2017 
18.30 – 20.30 

Pracovna (Vlkova 36, Praha 3 – Žižkov) 
 

18.00 – 18.30 / Registrace, káva 

18.30 – 20.30 / Prezentace knihy a diskuze 

Eszter Kováts, FES Budapešť (HU), editorka knihy 

Ľubica Kobová, Karlova univerzita Praha (CZ), jedna z autorek knihy 

Alexandra Ostertagová, Komenského univerzita Bratislava (SK), jedna z autorek knihy 

Apolena Rychlíková, dokumentaristka, publicistika, aktivistka (CZ) 

Linda Sokačová, socioložka analytička (CZ) 

Zuzana Uhde, socioložka, Akademie věd České republiky (CZ) 

Moderátorka: Kateřina Smejkalová, FES Praha 

20.30 / Občerstvení a prostor pro neformální diskuzi 

 
 

 
Debata bude vedena v anglickém a českém jazyce, simultánní tlumočení bude zajištěno. 

Po skončení formální části večera zveme na drobné občerstvení a debatu v neformálním rámci. 

O registraci prosíme do 3. října na adrese: registrace@fesprag.cz. 

Během akce bude možné využít i bezplatné hlídání dětí. Pokud máte zájem, dejte nám, prosím, vědět do 1. října. 
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