
                          
 

Czas przemian - co się dzieje w niemieckiej polityce? 

Czwartek, 14.11.2019       

godz. 15:00 - 17:00     FES Warszawa (ul. Podwale 11) 
 

Niemiecki krajobraz partii politycznych ulega obecnie głębokim przemianom. 

W wyborach regionalnych, które odbyły się w weekend tydzień temu w Turyngii, „stare” partie Niemiec 

(CDU, CSU, Zieloni i FDP) zdobyły tak mało głosów, że nawet wspólnie nie byłyby w stanie utworzyć 

rządu. 

To zaledwie jedna z oznak głębokiego przełomu, jaki cechuje obecną sytuację polityczną w Niemczech. 

Zieloni rosną w siłę. AfD zdobywa poparcie na terenie całego kraju, uzyskując niekiedy nawet ponad 

20% głosów. CDU wybrało wprawdzie nową szefową, ale wcale nie rozwiązało to kryzysu przywódczego 

partii. SPD w dalszym ciągu słabnie i wciąż szuka nowego lidera. W dodatku obydwie partie rządzące 

coraz bardziej otwarcie wątpią w Wielką Koalicję w Berlinie. 

Jak kształtuje się krajobraz partii politycznych w Niemczech pod koniec 2019 roku i jakie są jego 

implikacje polityczne dla kraju będącego najważniejszym sąsiadem Polski? Na ile stabilna jest sytuacja 

polityczna Niemiec i jak stabilny jest obecny rząd? 

Pragniemy zaprosić Państwa na wykład i towarzyszącą mu dyskusję z wybitnymi badaczami opinii 

publicznej w Niemczech – Richardem Hilmerem i Ritą Müller-Hilmer z Instytutu Doradztwa 

Politycznego i Badania Opinii Publicznej policy matters z Berlina. Oboje są wieloletnimi obserwatorami 

nastrojów politycznych i społecznych w Niemczech i od kilkudziesięciu lat angażują się w doradztwo 

polityczne w tym kraju. 

 Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. 

Prosimy o zgłoszenie udziału do dn. 13.11. na adres: biuro@feswar.org.pl 

 

Richard Hilmer 

Dyrektor zarządzający policy matters. W 1997 roku współtworzył Infratest 

dimap i do maja 2015 roku był jego jedynym dyrektorem zarządzającym. Pod 

jego kierownictwem i po wygranym konkursie ARD na zadawanie 

sprawozdawczość z wyborów w 1996 r. instytut stał się liderem rynkowym w 

dziedzinie badań polityki niemieckiej. Za zasługi w dziedzinie badań 

wyborczych w mediach otrzymał od Federalnego Stowarzyszenia Badaczy 

Rynku w 2013 r. tytuł „Badacza Roku”.  
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Rita Müller-Hilmer  

Dyrektor zarządzająca policy matters. Od 2002 r. do odejścia pod koniec 

czerwca 2015 r. kierowała NS Infratest Policy Research. Pod jej 

kierownictwem opracowano nowoczesne strategiczne badania polityki, 

oparte na nowych instrumentach analitycznych. Wśród jej wybitnych analiz, 

które również poza środowiskiem akademickim przyciągnęły wiele uwagi w 

niemieckiej opinii publicznej, są "Typy polityczne" (2006) i "Pracujące 

centrum" (2015), oba opracowane na zlecenie Fundacji im. Friedricha Eberta. 

 

 


