17. 12. 2012, 16.00
MÍSTO KONÁNÍ:

DIVUS, JIŽNÍ KŘÍDLO,
BUBENSKÁ 1, PRAHA 7

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

Pravidelné pondělní diskuse
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16.00 –17.30 K
 ritika privatizace zdravotnictví,
důchodů a sociálních služeb
V diskusi se pokusíme odpovědět na některé z následujících otázek, které jsou důležité
pro praxi i teorii sociální politiky ve 21. století. Jaké budou ekonomické důsledky
přijatých sociálních reforem a důchodové reformy? Přispějí skutečně k ozdravení
veřejných financí? Kdo je vítězem (a kdo poraženým) reforem? Jak odpovídají tyto
tzv. reformy na výzvy budoucnosti? Je koheze společnosti nerealizovatelnou iluzí
nebo nutnou podmínkou existence humánní společnosti? Je současná ekonomika
vůbec schopná vytvořit zdroje pro veřejné funkce státu? A jak bránit zdravotnictví jako
veřejnou službu a nepřipustit privatizaci zdravotního pojištění?
Vystoupí: O
 ndřej Lánský (sociolog, Iniciativa ProAlt), Jiří Šteg (ekonom, Iniciativa ProAlt),
Michal Sojka (tiskový mluvčí České lékařské komory)
Moderuje: Kateřina Kňapová (Iniciativa ProAlt)

18.00 –19.30 Kritika současné politiky a finančnictví
Autentická politika, usilující o naplňování dlouhodobých politických programů ztrácí
stále více prostoru pod tlakem údajně „objektivních faktorů“, které ve skutečnosti
představuje iracionální systém finančních spekulací. Tři ratingové agentury mají dnes
větší moc ovlivňovat hospodářství jakékoli země než demokraticky zvolená vlády. Tento
stav vede k rostoucí nestabilitě ekonomické a politické a brání v hledání dlouhodobých
řešení vedoucích k udržitelnému způsobu hospodaření a posilování účasti občanů na
řízení společnosti. V panelu chceme analyzovat příčiny tohoto stavu a hledat cesty
k jeho překonání na národní i mezinárodní rovině.
Vystoupí: I lona Švihlíková (Alternativa Zdola), Joanna Erbel (socioložka a aktivistka, členka
Krytyka Polityczna a editorka polského časopisu Magazyn Miasta),
Áron Varga (politický analytik maďarského think-tanku Policy Solutions)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Projekt Pražská škola alternativ
je financován
Nadací Rosy Luxemburgové.

sledujte informace na

Projektu se účastní:Ekumenická akademie; Alternativa Zdola, Centrum
globálních studií, Eurosolar, Masarykova demokratická akademie, ProAlt,
Socialistický kruh, Socialistická solidarita

www.ekumakad.cz

