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Prague Social Europe Conference 2017
“Globalizace a evropská soudržnost”
Evropský integrační projekt byl vždy chápán jako nástroj pro zlepšování kvality života
Evropanů. V poslední době však můžeme sledovat, že tento cíl Evropské unie čelí vážným
výzvám, ať již v podobě globalizace, nedostatečné konvergence uvnitř unie, nebo rostoucím
sociálním a ekonomickým nerovnostem. Konference Prague Social Europe Conference 2017,
organizovaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Friedrich-Ebert-Stiftung Prag, zastoupení
v ČR, Ekumenickou akademií a Masarykovou demokratickou akademií, se bude zabývat
těmito výzvami a hledat na ně možné odpovědi.

27. dubna
Dopady globalizace na evropský projekt
Globalizace byla vždy chápaná jako hrozba a zároveň jako příležitost. V poslední době se však
zdá, že dopady globalizace jsou spíše negativní a tento proces s sebou nese více problémů než
pozitivních očekávání. Vzestup populismu, finanční skandály, jako například Panama
Papers, nebo nárůst euroskepticismu jsou často interpretovány právě jako selhání
globalizace. Jak zajistit, aby byl evropský projekt udržitelný i v těchto podmínkách? První
den konference PSEC se bude soustředit právě na tato témata.

15:30 – 16:00 Registrace
16:00 – 16:30 Zahájení konference
Bohuslav Sobotka (Předseda vlády České republiky)
Anne Seyfferth (Ředitelka Friedrich-Ebert-Stiftung – Praha)
Vladimír Špidla (Ředitel Masarykovy demokratické akademie)

16:30 – 17:15 Hlavní vystoupení
Paul Mason (Hostující profesor, University of Wolverhampton; nezávislý novinář)

17:15 – 17:45 Přestávka na kávu

27. a 28. dubna 2017
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Černínský palác
Loretánské náměstí 5
Praha

17:45 – 19:15 Panely

1. Panel: Evropa mezi neoliberalismem a protekcionismem
Evropský projekt jako oběť důsledků globalizace?
Téměř deset let po konci krize, ve světě stále přetrvávají ekonomické problémy a obavy
z dalších možných krizí. Zatímco ekonomické problémy byly systémové, tvrdě za ně zaplatili
obyčejní lidé, zejména v méně industrializovaných regionech, a to kvůli politikám škrtů,
které podporovaly i evropské instituce. Příjmové nerovnosti stále rostou a lidé ztrácí důvěru
ve výhody globalizace a volného obchodu, které si mnozí z nich spojují právě s Evropským
projektem. Evropští občané necítí, že by se společenský řád stával spravedlivější a více
rovnostářský, což vede ke kritickým politickým situacím, jako bylo britské referendum. Jaká
cesta vede z této situace?


Petr Drulák (Český velvyslanec ve Francii, politolog)



Andrzej Leder (Profesor, Polská akademie věd)



tbc

2. Panel: Populismus - výzva Evropskému statusu quo v dobrém i ve zlém
Pečlivý rozbor populistických hnutí v západním světě
V západním světě dochází v posledních letech k nárůstu protisystémových nálad a stále
častěji se setkáváme s úspěchy protestních kandidátů. Ruku v ruce s tímto trendem také
stoupá nejistota a obavy z budoucnosti. Od referenda o Brexitu až po volby v USA, populisté
a protisystémová hnutí posilují, zatímco levice a progresivní síly, zejména sociální
demokraté, socialisté a strany práce, naopak ztrácí. Jak můžeme pojmenovat a uchopit
populistické výzvy, aniž bychom spadli do pasti nadužívání samotného pojmu populismus
jako delegitimizující fráze? Co se můžeme naučit z éry populismu?


Francisco Panizza (Profesor, London School of Economics and Political
Science)



Václav Štětka (Lecturer, Loughborough University)



Lasse Thomassen (Senior Lecturer, University of London)

19:15 – 20:15 Večeře
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28. dubna
„Centrum – periferie“ optikou globalizace
Koncept štěpení na centrum a periferie je dobře známý jak politickým vědcům, tak i
samotným politikům. Ať již chápeme tuto dualitu doslova a srovnáváme například HDP
Prahy, které představuje 170 % průměru HDP EU, se 70 % průměru HDP EU ve zbytku
republiky, nebo ať se již díváme na Evropu jako celek. Představa nových členských států
konvergujících směrem ke standardu unie zůstává jako zcela zásadní téma jak ve vnitřní
debatě členských států, tak i v Evropské unii jako takové. Debata o štěpení na jádro a
periferie bude tématem druhého dne konference.

9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:45 Hlavní vystoupení
Maria Joao Rodrigues (Europoslankyně, členka Výboru pro zaměstnanost a sociální
věci)

10:45 – 11:15 Přestávka na kávu

11:15 – 12:45 Panely
1. Panel: Vstříc konvergenci: role Evropské Unie
EU jako spolutvůrce sociální spravedlnosti.
Tento panel se bude soustředit na roli EU v zajišťování sociální spravedlnosti a podpory
konvergence mezi členskými státy. Tuto debatu do velké míry strukturuje diskuze
o navrhovaném Evropském pilíři sociálních práv. Tento pilíř je často chápaný jako zásadní
krok směrem k posílení Evropské měnové unie a jednotného trhu. Otvírají se zde však i další
témata, jako je schéma evropských zaměstnaneckých benefitů či dokonce velmi kontroverzní
návrhy, jako například celoevropská minimální mzda. Kromě samotného sociálního pilíře je
však nutné rovněž řešit, jaké jsou vůbec nástroje EU k zajišťování sociální konvergence? Jak
životaschopná je idea unijní sociální politiky? Jaké jsou největší hrozby a rizika pro další
vývoj sociální Evropy a jak je překonat?


László Andor (Bývalý evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci
a začleňování)



Allan Larsson (Zvláštní poradce pro Evropský pilíř sociálních práv, Evropská
komise)



Terezie Písařová (Zástupkyně při Evropském parlamentu, Senát Parlamentu
ČR)
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2. Panel: Globální výzvy pro venkovské regiony
Strukturální nevýhody venkova v době globalizovaného světa a jak k nim
přistupovat?
S postupující globalizací zjišťujeme, že automatizace bývá výrazně snazší v odvětvích ve
venkovských oblastech. V důsledku této automatizace však dochází k rychlejšímu úbytku
pracovních míst a nárůstu prekarizace. Ekonomická struktura měst je navíc těsněji spojena
s kapitálovými výnosy. Oba tyto faktory vedou k rostoucím strukturálním rozdílům
a doplňují tradiční štěpení „práce – kapitál“ o nové dělení na „vesnice – město“. Globalizace
vytváří tzv. ohniska efektivity v městských regionech a ponechává periferii jejímu vlastnímu
osudu. Jak můžeme pracovat s tímto strukturálním tlakem a vytvořit udržitelnou a sociálně
spravedlivou společnost i ve venkovských oblastech?


Milan Ftáčnik (Bývalý starosta města Bratislava, Slovensko)



Libor Prudký (Sociolog, Univerzita Karlova v Praze)



Jitka Rychtaříková (Profesorka, Univerzita Karlova v Praze)

12:45 Závěr konference a oběd

