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Kdo jsou evropští džihádisté?
Olomouc v úterý 12. května navštíví Tomáš Lindner, redaktor časopisu Respekt, který od 18:00
přednese v sále Divadla hudby Muzea umění příspěvek na téma „Kdo jsou evropští džihádisté?“
Beseda je určena všem zájemcům z řad široké veřejnosti a v rámci Rozvojových večerů ji pořádá
nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s.
Host rozvojového večera seznámí příchozí s pozadím radikalizace mladých muslimů a důvody, které
stojí za jejich aktivním zapojením do bojů vedených islámskými extremisty. Zároveň promluví
o možnostech, kterými mohou svobodné společnosti stávající vývoj zvrátit.
„V uplynulých letech odešlo mnoho mladých mužů s evropským pasem bojovat pod prapory
Islámského státu. Celá řada otázek, které se pojí s jejich motivací a případnými riziky plynoucími
z jejich návratu, stejně jako postupná extremizace společnosti a růst protislámských nálad, pro nás
byly těmi hlavními důvody pro zařazení této problematiky na program Rozvojových večerů. Svým
zaměřením beseda navíc zapadá do květnového tématu Evropského roku rozvoje, jímž je Mír
a bezpečnost,“ uvádí Klára Vavřačová, organizátorka Rozvojových večerů organizace ARPOK, o.p.s.
Tomáš Lindner vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V současnosti
působí jako redaktor časopisu Respekt, kde má na starosti zahraniční oddělení. Ve své práci se věnuje
především Německu, subsaharské Africe a vztahu bohatých a chudých zemí. Je autorem knihy Čekání
na období dešťů. Zambijská mozaika.
Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální
rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace,
odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost
a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.
Akce se koná v rámci Evropského roku rozvoje. Projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci je podpořen
z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Informace o Evropském roku rozvoje: https://europa.eu/eyd2015/cs
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