Pražská škola alternativ
PROGRAM: DUBEN 2013
Pravidelné pondělní diskuse

Místo konání: DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7

Budova bývalých Elektrických (později dopravních) podniků nad stanicí metra Vltavská. Vchod od magistrály.

Pražská škola alternativ bude mít v letním semestru
jedno zastřešující téma: privatizaci a deprivatizaci veřejných služeb.
8. 4. 2013
18.00

Není práce: proměny a příčiny
nezaměstnanosti v ČR

Nezaměstnanost je slovo, které slýcháme v posledních letech opravdu často. Světová ekonomická krize dorazila i do
ČR a přinesla s sebou citelný nárůst nezaměstnanosti. Jak vypadá průměrný nezaměstnaný člověk v ČR? A jaké jsou
nové podoby prekérní, nejistě a špatně placené práce?
Vystoupí: Ondřej Lánský (ProAlt), Pavel Janíčko (ČMKOS)
Moderuje: Lukáš Němec

15. 4. 2013
18.00

Práce: řešení nebo problém?

V tomto semináře se zaměříme na zkoumání pojmu práce jako jednoho z klíčových moderních imperativů. Je v 21.
století udržitelný morální imperativ práce a výkonnosti? Jaké perspektivy má západocentrické pojetí práce jako
klíčového způsobu začleňování člověka do společnosti v podmínkách strukturálních krizí? Je imperativ práce
kapitalistickou anebo socialistickou hodnotou? Nejde ve skutečnosti o jeden z mocenských diskursů modernity?
Neměli bychom pracovat na jeho redefinici, či dokonce na jeho opuštění? Nejsou proměny imperativu práce hlubším
podložím všech případných sociálních změn? Těmito a podobnými otázkami se budeme věnovat.
Vystoupí: Václav Exner (Alternativa Zdola), Tomáš Tožička (EDUCON)
Moderuje: Ondřej Lánský (ProAlt)

22. 4. 2013
18.00

Roma upre!

Nejsme spokojeni ani s tím, jak jsou Romové českou společností vylučováni a ani s tím, jak se mají integrovat.
O situaci v Ostravě-Přednádraží, Krupce, Předlicích a Krásném Březně nám budou vyprávět obyvatelé a aktivisté.
Diskutovat budeme také příčiny problémů a přání Romů a to, jak je řešit.
Vystoupí: Jozef Miker (o.s. Konexe, Krupka)
Ivana Mariposa Čonková (mezinárodní hip-hopové hnutí Universal Zulu Nation a Romský krizový štáb)
Imrich Horvát (obyvatel Ostravy - Přednádraží)
Moderuje: Markéta Vinkelhoferová (Ekumenická akademie Praha)

29. 4. 2013 Shrnující workshop
18.00
Nezaměstanost, práce, Romové
Moderují: Ivana

Mariposa Čonková (mezinárodní hip-hopové hnutí Universal Zulu Nation a Romský krizový štáb),
Ondřej Lánksý (ProAlt), Lukáš Němec (ProAlt)

Projekt Pražská škola alternativ
je financován
Nadací Rosy Luxemburgové.

Projektu se účastní:
Alternativa zdola, Centrum globálních studií, Ekumenická akademie,

Eurolsolar, Masarykova demokratická akademie, ProAlt, Socialistická solidarita,
Socialistický kruh, Social Watch. Ve spolupráci s DIVUS Studio.

sledujte informace na

www.ekumakad.cz a www.pragerkabarett.cz

