
12:30-13:00 Registrace účastníků
13:00 Zahájení konference
Uvítání / zdravice
Robert Řehák, zvláštní zmocněnec pro
holocaust, mezináboženský dialog a svobodu
vyznání Ministerstva zahraničních věcí ČR
Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference
Petr Jan Vinš, Ekumenická rada církví v ČR
Michael Pelíšek, Federace židovských obcí v ČR

13:20-14:55 I. Panel: Mluví se o svobodě
vyznání dostatečně?
Baronka Caroline Cox, zakladatelka
Humanitarian Aid Relief Trust (online)
Peter Hefele, politický ředitel Wilfried Martens
Centre for European Studies
Zbyněk Tarant, hebraista, historik a etnolog,
zaměřený na reflexi holocaustu, hebraistiku
a soudobý antisemitismus
György Hölvényi, poslanec Evropského
parlamentu (online)
Marcela Szymanski, zástupkyně Církve v nouzi

ČERVENÁ STŘEDA
#RedWednesday

Pronásledování pro víru… Jak mohu pomoci já?

23. 11. 2022
v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze

15:10-16:50 II. Panel: Jak reálně podpořit
svobodu vyznání v globálním světě?
Declan J. Ganley, irský podnikatel a obhájce
náboženské svobody (online)
Rebecca Samuel-Shah, hlavní vyšetřovatelka
v Religion and Economic Empowerment Project
(online)
John Eibner, ředitel Křesťanské mezinárodní
solidarity (Christian Solidarity International, CSI),
a Franco Majok, projektový manažer CSI
organizující repatriaci osvobozených otroků
v Jižním Súdánu a také pomoc obětem
náboženského násilí v Nigérii
Mariam Ibraheem Ishag, ředitelka globální
mobilizace Nadace Tahrir Alnisa, autorka
autobiografické knihy, přeživší trestu smrti
v Súdánu a domácího násilí
Panelová diskuse řízená moderátorem

16:50-17:00 Závěrečné slovo
Pavel Svoboda, předseda správní rady Institutu
pro křesťansko-demokratickou politiku a bývalý
europoslanec
17:00 Ukončení konference
17:00-17:30 Přestávka na občerstvení
Pěší přesun na navazující program

18:00 Židovsko-křesťanská modlitba
Velká aula, Karolinum
18:45-19:45 Průvod kolem červeně nasvícených
budov
trasa: Karolinum – Staronová synagoga
– Sv. Jiljí – Betlémská kaple
18:00 společný odchod průvodu od Karolina
19:00 první zastavení: u Staronové synagogy
20:00-21:15 Benefiční koncert
Betlémská kaple; přenášeno prostřednictvím
TV Noe

Panelová diskuze řízená moderátorem
14:55-15:10 Přestávka

..................................................................................................................................................................................................................................

Kapacita Brožíkova sálu je omezená. K účasti se registrujte na www.ikdp.cz/rw2022. Více informací o Červené středě naleznete na www.cervenastreda.cz.
Vstupenky na benefiční koncert jsou k dostání na emailové adrese cervenastreda@cirkev.cz.

Konference získala finanční podporu od Evropského parlamentu. Odpovědnou organizací je však IKDP,
Evropský parlament nenese zodpovědnost za tuto aktivitu.
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Simultánně tlumočeno z/do českého
a anglického jazyka.
Moderují Monika Klimentová a Daniel Raus.
Záštitu nad Červenou středou 2022 převzal
ministr zahraničních věcí ČR pan Jan Lipavský
a rektorka Univerzity Karlovy paní Milena
Králíčková.
Záštitu nad konferencí převzal i ministr
pro evropské záležitosti pan Mikuláš Bek.
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