Konzervativní a křesťanskodemokratické strany v Evropě –
příležitosti, rizika a nové výzvy

Konference se bude zabývat pozicí a perspektivami evropských středopravicových stran v kontextu
národním i nadnárodním. Příspěvky budou věnovány společenským a politickým změnám
v současné Evropě, které v mnoha zemích vedly a vedou k výraznému oslabení tradičních
konzervativních a křesťanskodemokratických stran. Neděje se tak ve prospěch stran tradiční levice,
ale zejména ve prospěch stran alternativních – nacionalistických, radikálně pravicových,
monotematických či uskupení generačního protestu. Oproti tomuto trendu však lze v mnoha jiných
zemích západní, střední i východní Evropy najít příklady velmi úspěšných zástupců výše uvedených
stranických rodin, jejichž podpora v minulých letech naopak stoupala.
První část konference se bude věnovat diskusi o současném stavu a pozici konzervativních a
křesťanskodemokratických stran. Diskutovány budou příčiny tohoto stavu i perspektivy dalšího
vývoje. Pozornost bude primárně soustředěna na společenské a politické změny v České republice
v kontextu celoevropského vývoje. Nedílnou součástí bude také diskuse o „křesťanskodemokratické
a konzervativní agendě“ pro následující roky a desetiletí.
Druhá část bude věnována prezentacím případových studií stran ve vybraných zemích střední a
západní Evropy. Prezentovány budou jak příklady úspěšných stran nelevicových uskupení
(Německo, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Španělsko), tak i případy zemí, kde mají konzervativci a
křesťanští demokraté zásadní problémy (Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko)

Organizace:

CEVRO Institut a Mezinárodní politologický ústav Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity za laskavé podpory
Konrad Adenauer Stiftung

Termín:

31. října 2013

Místo:

CEVRO Institut, Praha

Program (pracovní verze)
Blok I – Konzervativní a křesťanskodemokratické strany v Česku – stav, jeho příčiny a
perspektivy
Oslovení řečníci: Prof. Petr Fiala (emeritní rektor Masarykovy univerzity, exministr školství), Prof.
Miloš Havelka (sociolog, CEVRO Institut a Fakulta humanitních studií UK), Prof. Vladimíra
Dvořáková (Vysoká škola ekonomická), Prof. Miroslav Novák (CEVRO Institut), Dr. Klára Plecitá
(Sociologický ústav Akademie věd ČR), Dr. Lukáš Linek (Sociologický ústav Akademie věd ČR),

Jako koreferenti by mohli vystoupit i zástupci tří stran: ODS, TOP09 a KDU-ČSL
Blok II – Konzervativní a křesťanskodemokratické strany v Evropě – případové studie
úspěchů i nezdarů
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Oslovení řečníci:
Prof. Dr. Hans-Joachim Veen (předseda Nadace Ettersberg, doc. Vít Hloušek (Rakousko) – ředitel
IIPS, Masarykova univerzita, doc. Michal Kubát (Polsko) – proděkan Fakulty sociálních věd UK, doc.
Miroslav Mareš (Německo) – Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, doc. Luboš Kopeček
(Slovensko) – zástupce ředitele IIPS, Masarykova univerzita, doc. Ladislav Cabada (Slovinsko) –
Metropolitní univerzita, dr. Vratislav Havlík (Maďarsko) – Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity, dr. Pavlína Springerová (Španělsko) – děkanka Filosofické fakulty Univerzity Hradeck
Králové, dr. Petr Sokol (Nizozemsko) CEVRO Institut
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