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III. ročník Brněnského odborného semináře 

Socialismus, nebo barbarství? 

My, EU, NATO – jak dál? 

Seminář pořádá  MěV  KSČM v Brně  ve spolupráci  se Společnosti  pro evropský dialog z.s.  s podporou transform!  europe. 

 

Program 
10:00 — 13:00  Blok přednášek 

13:00 — 13:30  Přestávka na oběd 

13:30 — 16:00  Blok diskuse 

Anotace přednášek 
Dagmar Švendová, BA, LL.M. koordinátorka pro střední a východní Evropu, transform! europe  

Úvodní slovo 

 

Andrej Bóna místopředseda Strany demokratického socialismu 

Je EU víc sexy než levice? Možnosti a limity zapojení generace miléniálů do levicové 

politiky 

Kdo jsou miléniálové, ty bezmála tři miliony obyvatel ČR, které roky úspěšně mátly hlavu 

marketérům a zaměstnavatelům. Na jednu stranu se označují za internacionální, dožadují se kratší 

pracovní doby, lepší work-life balance, důstojnou mzdu a odmítají další formy vykořisťování, na 

druhou stranu je pro ně slovo “levice” nadávka. Máme vůbec šanci doplnit levicové řady o mladou 

krev? A jak vidí budoucnost Evropy? 

 

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. politolog 

Český národní zájem a EU/NATO 

Levicový pohled na zahraniční politiku Česka i Slovenska respektuje jak tradici, tak i aktuální úkoly 
a možnosti malého státu. Český národní zájem se formoval od středověku, přičemž na přelomu 
19. a 20. století dostal podobu modelů, které je možné použít při testování významu členství 
Česka či Slovenska jak v Evropské unii, tak i v Severoatlantické alianci. Kritický pohled na existující 
západní integrační uskupení ale neznamená, že levice zvrhuje integraci jako takovou. Potřeba 
věcní diskuse o obsahu českého i slovenského národního zájmu prudce narůstá v současné situaci, 
kdy roste mezinárodní napětí a mění se struktura globálního politického systému.   
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RSDr. Karel Klimša zakladatel Vratimovského odborného semináře 

Obraz EU, volby a české národní zájmy. 

Co si myslí český občan o Evropské unii? 
Kdo kreslí její obraz? 
Jak je na tom evropská a česká levice? 
Co udělat pro dobrý výsledek?  
 
doc. Radim Valenčík, CSc. ekonom, vysokoškolský učitel 
Eurounijní turbulence a úloha teorie 

Běžně se uvažuje v alternativě: Zůstat v EU – vystoupit z EU, případně podporovat EU, usilovat o 

uchování EU, versus snažit se reformovat EU. Realita je jiná: EU čekají velké turbulence v oblasti 

finanční i politické, které budou probíhat v kontextu globálních turbulencí. Srovnatelné s tím, co 

v historii nese název „boj o investituru“ (boj o pozice mezi různými silami, resp. o nástupnictví 

zdiskreditovaných pozic aktérů). Některé aspekty lze předvídat lépe, některé hůře, lze však 

z nadhledu ukázat příčiny a směřování dějů. K tomu potřebujeme dobrou teorii. Z tohoto hlediska 

stojí za připomenutí, jakou roli hrála u nás, ale např. i v Německu, teorie v létech 48, 68, 89, čemu 

napomohla, v čem selhala. Považuji za reálné (a brněnský seminář 16. 3. k tomu může napomoci), 

aby v komunikačním prostoru těch, kteří si uvědomují problémy dneška a potřebu podílet se na 

jejich řešení, začalo fungovat jádro srozumitelné, perspektivní a realistické vize. To neznamená, že 

se na všem shodneme, ale to, že když se na něčem neshodneme, tak víme, na čem se 

neshodneme, a současně se chceme shodnout. 

 

PhDr. Josef Skála, CSc. marxista na volné noze 
Realismus a "realismus" vůči NATO a EU 
Co a proč nelze tolerovat, nemáme-li ztratit tvář; 
Co má za bernou minci jen "užitečný idiot";   
Co a proč musíme razit sami, má-li to násobit náš kredit a vliv; 
Kudy k "návrhům, které nelze odmítnout" - a znevěrohodní tak jejich sabotéry.  
 
Mgr., PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. poslanec slovenského parlamentu 
Späť k narodnemu štátu! Späť k socializmu! Späť k internacionalizmu! 

Nadnárodné neoliberalne projekty ako EÚ a militaristicke spolky ako NATO slúžia na oslabovanie 
národných štátov, pracujúcich tried a všetkých kolektívnych identit, aby forsirovali globálny 
kapitalizmus a záujmy nadnárodných korporácií. Ľavica nesmie robiť užitočného idiota 
neoliberalom podporovanim eurofilskych utopii, liberálnych ideológii a globalistickych narativov. 
Musi sa vrátiť ku klasickým témam socializmu, narodnej suverenity a medzinárodnej solidarity.  

 


