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Program 

Migrace budoucnosti 

 

Místo: Berlín, Rotes Rathaus (Louise Schroeder sál) 

Datum: 1. a 2. prosince 2022 

 

Migrace je jedno z velkých témat naší doby. Lidé opouštějí své země, odkud pocházejí, aby 

našli ochranu někde jinde nebo si zlepšili své životní podmínky. Evropské země jsou často ty 

země, se kterými je spojována naděje na lepší život. Jak se s tím vypořádáme? Mělo by toto 

téma rezonovat pouze v politice? Nebo je úkolem nás všech, abychom se účastnili diskusí o 

migraci a uprchlictví? My na poslední otázku odpovídáme Ano a doufáme, že Vy to vidíte 

stejně.  

 

Dne 1. a 2. prosince nabízíme prostor pro diskusi a možnost navázat mezinárodní kontakty pro 

25 obyvatel z Berlína a 25 obyvatel z Prahy v Louise Schroeder sálu v Roten Rathaus (Berlín).  

Minimální věk: 18 let. Upozorňujeme, že nejde o vytvoření žádné expertní skupiny. 

Zajímá vás toto téma a jste ochotni otevřeně naslouchat jiným, formulovat svoje vlastní 

názory, abyste nakonec zjistili, kde je možný společný postoj nebo jaké rozdíly přetrvávají? 

Potom se přijdete k nám a ukažte, co je to konstruktivní debata! 

 

Během dvou dnů se uskuteční setkání ke čtyřem tématům (harmonogram níže): 

 

1. setkání: Politika a Morálka (diskuse). Diskutovat o migraci a útěku z evropské 

perspektivy musí mimo jiné znamenat i zohlednit odpovídající politiku Evropské unie. Jakou 

cestou jde současná Evropská unie v otázce migrační politiky? A jak hodnotíme tuto politiku 

z hlediska našich morálních pocitů a přesvědčení?  

 

2. setkání: Přednáška od Dr. Susanne Scharnowski (FU Berlín). Název: Vlast Evropa?  

Přednášející napsala před pár lety velmi uznávanou knihu (Heimat – Geschichte eines 

Missverständnisses, 2019). Na našem setkání zasadí pojmy -  vlast, Evropa a migrace do 

souvislostí. Po přednášce bude následovat diskuse. 

 

3. setkání: Co můžeme udělat? (diskuse). Téma migrace neznamená jen teoretický zájem. 

Musíme ji utvářet a dohodnout se na tom, jaká by mohla být její budoucí podoba. Zde vstupují 

do hry nápady, koncepty, dokonce i představivost a kreativita.  

 

4. setkání: Panelová diskuse s názvem Migrace a Evropa – Co je evropská identita? Pro 

jednoho je identita samozřejmost, pro jiného je to výzva – a pokud jde o otázku evropské 

identity, obojí je pravdivé. Členové panelové diskuse budou zkoumat možnosti a hranice 

evropské identity. Moderátor diskuse: Dr. Claus Langbehn. Členové panelové diskuse budou 

doplněni. 

 

Pokud byste se chtěli setkání zúčastnit, přihlaste se zde a to nejpozději do 14. 11. 2022.  

Počet míst je omezen (při výběru účastníků bude kladen důraz na vyváženost a rozmanitost 

skupiny, např. z hlediska genderu, věku či profese). 

 

Podmínkou účasti je komunikační znalost anglického jazyka. Projev v češtině může být během 

diskuse v případě potřeby tlumočen organizačním týmem. 

 

www.denkwerkstatt-grenzenlos.de 
E-Mail: info@denkwerkstatt-grenzenlos.de 
 
www.inbaze.cz/en/ 
E-Mail: info@inbaze.cz  

 

https://forms.gle/ghsp1HpxcrrfqV1w8
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Náklady na cestu vlakem z Prahy do Berlína a zpět, ubytování na jednu noc v hotelu hradí 

organizátor.  

 

Cesta tam: odjezd 1.12. 2022 v 8:25 z Hlavního nádraží v Praze.  

Cesta zpět: odjezd 2.12. 2022 v 17:16 z hlavního nádraží v Berlíně. Cesta tam i zpět je hrazena 

pouze na tyto spoje. Jízdenky na jiná spojení neproplácíme a není možné je ani vyměnit.  

 

V případě dotazů nás kontaktujte na mailu anishchanka@inbaze.cz.  

 

Dr. Claus Langbehn (denkwerkstatt grenzenlos) a  Nastassia Anishchanka (InBáze z.s.)   

------------------------------------------------------------------------------- 

Program setkání (změna vyhrazena) 

Místo konání: Berlín, Rotes Rathaus (Louise-Schroeder sál), Jüdenstraße 1 

 

Čtvrtek 1. prosince 2022 

15-17 hod.: Politika a morálka, diskuse 

17-19 hod.: Přestávka, drobné občerstvení 

19-21 hod.: Vlast Evropa? 

Přednášející: Dr. Susanne Scharnowski (FU Berlín) 

Večerní přednáška a diskuze  

 

Pátek 2. prosince 2022 

10-12 hod.: Co můžeme udělat?, diskuse 

12-14 hod.: Přestávka, drobné občerstvení 

14-16 hod.: Panelová diskuze Migrace a Evropa – Co je evropská identita? 

Moderátor: Dr. Claus Langbehn. (členové panelové diskuse budou doplněni) 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-berlin-alexanderplatz
mailto:anishchanka@inbaze.cz

