
 

Tisková zpráva/Pozvánka na diskusi: Paříž! Nigérie? 

 

17. 2. od 19 hodin na Filozofické fakultě v místnost č. 131 (aula), nám. Jana Palacha 2 

 

Diskutovat budou Hassan Ezzeddine, Bronislav Ostřanský a Filip Outrata. Moderuje Josef Šlerka. 

 

Pořádá Studentská rada FF UK, Spolek studentů historie FFabula a Bohemistický kruh. 

 

V kontextu debat posledních týdnů vyvstala otázka, proč upřednostňujeme pařížskou tragédii před 

nigerijskou. Jednáme-li tak kvůli  tzv. západním hodnotám, je na místě se tázat, jaké hodnoty to 

jsou a jakými hodnotami se cítíme ohroženi? Lze mezi nimi najít styčné plochy?  

 
 Cílem diskuse Paříž! Nigérie? je pokusit se mimo jiné o vyjasnění pojmů, které se dnes 

v souvislosti společensko-politickou situací nadužívají. Mluvíme v současném mediálním 

diskurzu o arabských zemích, nebo o islámu? S jakým obrazem muslimů a jejich životních 

postojů jsme ve veřejném prostoru konfrontováni? 
 V pozadí fenoménu teroristických útoků a fenoménu Islámského státu, mnohdy nevhodně 

zaměňovaného za muslimské či arabské země obecně, stojí otázka sociálních problémů 

jednotlivců. Není to podceňovaný problém skrytý za politickými úvahami? 
Nezačínám u nás o muslimech mluvit tak, jak se donedávna mluvilo o Romech? A pokud ano, je 

při ostrakizaci druhých důležitější jejich barva pleti, životní styl nebo víra? Kde končí osobní 

svoboda vyznání a životního stylu a kdy už se máme zajímat o soukromí druhých? 

 Pokud proti sobě neustále stavíme protikladné hodnoty a životní postoje, je dobré se ptát, 

nakolik odlišní vlastně jsme – jak se liší Orient od Okcidentu? A jak se navzájem vnímáme? Na 

tyto a další otázky se v panelové diskusi moderované Josefem Šlerkou budou pokoušet odpovědět 

Hassan Ezzeddine, Bronislav Ostřanský a Filip Outrata. 
 

O hostech: 
Hassan Ezzeddine (Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu): Vystudoval žurnalistiku 

na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako novinář na volné noze a jako 

komentátor pro několik arabských médií. Mimojiné psal pro: al-Bayan (SAE), pan-arabský aš-

Šark al-Awsat, kuvajtskou televizi, časopis Aráa (Gulf Research Center) a Al Qabas. V letech 

2000–2005 a 2008–2010 byl předsedu Libanonského klubu v ČR. 
 
Bronislav Ostřanský (Orientální ústav AV ČR): Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu 

islámských zemí na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a v současnosti působí jako 

vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR. 
 
Filip Outrata (ETF UK): Vystudoval historii, bohemistiku a ekumenickou teologii. Od završení 

doktorského studia působí na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, kde vyučuje na oboru 

Teologie křesťanských tradic. Pracuje také jako redaktor nakladatelství Vyšehrad a je aktivní v 

mezinárodním ekumenickém dialogu. Analyticko-publicisticky se zabývá otázkou soužití různých 

kultur, náboženství a civilizací. 
 

 


