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Výzvy a faktory 
úspěchu v rámci kon-
frontace s pravicovým 
extremismem, antise-
mitismem a rasismem
Je opravdu velký rozdíl, jestli se 
lidé zasazují o lidská práva, roz-
manitost a mírumilovné soužití, 
nebo jestli pasivně přijímají ra-
sistická a antisemitská hesla, 
útoky a vraždy. V souvislosti 
s nebezpečím, které pro pluralitní 
společnosti představuje pravicový 
extremismus, antisemitismus a 
rasismus, jsou v tomto sborníku 
shromážděny odborné analý-
zy, poutavé zprávy a fundovaná 
doporučení pro demokratickou 
angažovanost. Zkušení odborníci 
z praxe a renomovaní vědci temati-
zují nástrahy a faktory úspěchu pro 
zdařilou angažovanost občanské 
společnosti. Vycházejí přitom ze si-
tuace na daném místě, bez skrupulí 
také analyzují obtíže při řešení pro-
blematiky ze strany státu a zvažují 
možnosti angažovanosti občanské 
společnosti na místní, regionální, 
národní a transnacionální úrovni. 

Kniha se zabývá příklady ze Spol-
kové republiky Německo a z České 
republiky a prezentuje je v obou 
jazycích. 
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