akademická práce ve veřejném prostoru

Jsme přesvědčeni, že

není možná bez demokratické kultury
• demokracie
demokratické kultuře patří veřejná diskuze
• kveřejnou
lze vést lépe, než jak je tomu nyní
• pokud spoludiskuzi
různé skupiny společnosti nemluví, škodí to všem
• odborníci mohou k veřejné diskusi přispívat péčí o důslednější argumentaci
•
Nelze a není třeba vytvořit instituci, kde bude diskutovat 8 miliónů lidí s volebním
právem, ale můžeme se snažit o to, aby se různí zastánci určitého názoru zabývali nejlepšími argumenty svých oponentů, případně aby se ukázalo, že některé
argumenty svými předpoklady či důsledky překračují mantinely sdílených hodnot
a nelze je seriózně používat, máme-li zůstat jedním demokratickým společenstvím.
Právě diskuze umožňující setkání odborného pohledu na věc samu a postojů, které
již existují ve veřejném prostoru, představuje přirozený způsob jak zjišťovat, co
jsou nedorozumění a co skutečné střety hodnot, které je třeba řešit.
AF

veřejné diskuze ročně na různých místech ČR
• dvě
semináře (i pro učitele základů společenských věd)
• přípravné
• příručky ke každému z diskutovaných témat
První připravovaná diskuze v roce 2019
Přímá versus zastupitelská demokracie?
Ústí nad Labem, veřejný sál Hraničář
5. 4. 2019, 17h

Přímá versus zastupitelská demokracie?
O přímé demokracii, či její hlavní formě - referendu, slýcháme v poslední době
z úst politiků i novinářů stále častěji a stále častěji se přímá demokracie stává
i předmětem našich každodenních hovorů. V různých evropských zemích se buď
již stala, nebo může stát hybatelem zásadních politických změn. Víme však, co
vlastně různé způsoby demokratického vykonávání moci představují? Je přímá
demokracie naplněním principu demokracie, kterému brání pouze technické
překážky, a má se naše pozornost soustředit pouze na způsob jejich překonání?
Nebo je mezi přímou a zastupitelskou demokracií zásadní rozdíl a každá přispívá
v jiné míře k dobrému rozhodování o tom, co je v obecném zájmu? Víme vůbec,
co všechno vlastně odmítáme či k čemu se hlásíme, když vyjadřujeme svoje pocity
a postoje k přímé či zastupitelské demokracii? A tušíme, že naše úvahy o přímé
či zastupitelské demokracii jsou často úvahami o demokracii jako takové, a že
předpokládají povědomí o určité hranici, kterou nelze v našich požadavcích překročit, pokud máme zůstat jedním politickým společenstvím?

Akademické fórum nabízí veřejnou diskuzi k těmto otázkám
jako nejlepší způsob hledání odpovědí.
Některé odpovědi mají smysl pouze tehdy,
jsou-li nalézány společně.

Veřejná diskuze k otázce „Přímá versus zastupitelská demokracie?“
se bude konat v pátek 5. 4. 2019 od 17h
ve veřejném sálu Hraničář v Ústí nad Labem
Před samotnou diskuzí probíhají semináře zaměřené na vyjasnění hlavních
argumentů a tezí, kterým by se veřejná diskuze měla věnovat.
Máte-li zájem se seznámit s těmito argumenty a tezemi v předstihu,
kontaktuje nás na adrese: akademicke-forum@flu.cas.cz
Za Akademické fórum: Vladimír Mikeš, Jaroslav Rytíř, Petr Urban, Jan Kuneš
http://akademicke-forum.flu.cas.cz

