
Díky ekonomickým aktivitám podporuje
globální občanská společnost neekonomické
aktivity.

Snaha marginalizovat nebo se úplně
vyhnout násilí a potěšení z něj. Jsou
úplnými odpůrci válek.

Účelná organizace sociálních
aktivit přesahujících hranice
států.
Aktivity a politika mimo vládní struktury.

Aktéři - nejsou jen němými empirickými daty,
jsou slyšet, přemýšlí, dotazují se, vyjednávají, vzájemně se
ovlivňujíí, inovují a odolávají.

Výzkum...
Těžce měřitelné, subjektivní, proměnlivé...
Tajemné...
Nedostatek podrobných statistik
Riziko manipilace s daty?

Cesta ke svobodě a
spravedlnosti

...Vzájemné propojení...

Globalizace pojmu GOS je
jedním z aspektů vznikající
globální OS - myšlenky,
jazyky a instituce se šíří za
hranice svého vzniku, kde
se opět proměňují dle
místních podmínek.

...křesťanství... islám...

Původně v dějinách vedla
cesta ke globální občanské
společnosti a civilizaci
formou válečné agrese.

Místní obchodníci, řemeslné cechy, výrobci
a bankéři byli základem ekonomiky ve
střední evropě, kdy diktovali podmínky,
kterými se řídili vlády.

Lidé v průběhu dějin neustále
cestovali mezi městy kvůli různým
pracovním příležitostem apod. V
jednotlivých městech trávili pouze
část života.

Vzájemná provázanost Evropských
měst během historické předehry,
pracovní trh, výroba a obchod.

Vždy platilo,
že místní
občanské
psolečnosti
jsou
aktivnější,
když mají
celosvětové
vazby.

Jsou jako džíny:
mají jeden původ,
ale výrobní
součásti byly z
různých států.
Nakonec se také
rozšířily po celém
světě.

Nelze oddělit, co je národní a
co je globální, jelikož to, co je
uvnitř státu a mimo nej se
prolínají.

Provázanost
mezi malými
lokálními a
globálními
občanskými
společnostmi.
Nelze určit, co
je místní a co je
globální.

Vminulosti měla
odlišnou interpretaci

Je všude!

Přeshraniční vzorce jsou schopné
povzbutovat obyvatelstvo k
uvědomění si hodnot.

Jsou jakousi brzdou nebo
potenciální kontrolou
absolustických politických vlád.

Exiatují mimo hranice,
tudíž jsou mimo vliv
některých států.

Zrození nového pojetí
na konci 80 let

Aktuálně: Nový světonázor je zcela odlišný od
toho dřivějšího a získává na popularitě. Jedná
se o globální občanskou společnost.

globální získání území, zdrojů a předmětů ve jménu
říše; snahy křesťanství vyzvednout císařské podniky
za účelem uvedení duchovní spásy na Zemi; a vůle
sjednotit svět totalitním násilím fašismu a marxismu
- leninismu

Start:
raná moderní Evropa?

Všichni rádi mluví
stejným "jazykem"

Globalní občanská společnost

Občanská společnost a globalizace
Oleg Gudzenko

V rámci univerzální historie lze mluvit o vzniku různých
místních občanských společností. Byly však různými
způsoby propojené...

Globalní občanská společnost zahrnuje jistou moc.
Jednotlivé subjekty prosazují zájmy jménem
jednotlivých území, vyjednávají s mezinárodními
organizacemi, upozorňují na problémy a vyžadují
změny, snaží se prosazovat různé způsoby života,
dělají přímé charitativní akce v různých místech na
zemi v rámci různých programů (tvorba pracovních
míst, zajištění čisté tekoucí vody, sportovních
zařízení, nemocnic a škol)

Vývoj sociálních vztahů na dálku vyvolal rozšíření norem a
institucí, které později získaly nové označení občanské
společnost v moderním kontextu

Kompromis a vzájemný respekt

Jakékoliv násilí, vraždy a organizovaný zločin nemá v této společnosti místo

Neomezený prostor nevládních institucí a aktérů

Systém nevládních sociálně-ekonomických
institucí, které jsou vzájemně propojené


