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Naše mise

„Kdekoli a kdykoli ve službě demokracii, lidským právům
a občanské společnos�.“

Společné aktivity
Visegrad-Balkan Public Policy
Fund: Young Researchers
Programme
Sekretariát DEMAS úspěšně dokončil roční
projekt zaměřený na mladé profesionály
z Makedonie a Kosova. V průběhu projektu se
v DEMAS a jeho členských organizacích vystřídali celkem tři stážisté, z nichž dva dokončili
celou stáž úspěšně, jeden ze zdravotních důvodů ukončil stáž předčasně. Stáž Drenushy Myhy
z Kosova byla zaměřena think-tankově, a to
především na to, aby se naučila shromáždit,
analyzovat a následně vyhodno�t data. Z tohoto důvodu bylo jejím úkolem napsat stručný
conference paper reflektující rozdíly v transformační poli�ce v Barmě a Jihoafrické republice,
na nějž sbírala materiály na Mezinárodní konferenci Forum 2000, a obsáhlejší policy paper
na téma nezaměstnanos� mladých lidí v Kosovu. Opro� tomu pobyt Aleksandry Zivkovik
byl zaměřen na prak�cké aspekty novinářské
práce. Z tohoto důvodu se zúčastnila kurzu pro

začínající inves�ga�vní žurnalisty a podílela
se na editování online magazínu www.tol.cz.
Výsledkem její práce jsou dva novinové články pojednávající o aktuálních tématech české
i makedonské společnos�.
Další relevantní informace o projektu naleznete na h�p://vbyoungresearchers.eu/
a www.demas.cz.

Společná prohlášení
a stanoviska DEMAS
V prvním čtvrtle� se pla�orma DEMAS připojila ke dvěma prohlášením, která vypracovala
společně s kolegy z řad renomovaných českých i zahraničních NNO. První otevřený dopis z 10. února adresovaný prezidentu Miloši
Zemanovi reagoval na plánovanou návštěvu
uzbeckého prezidenta Islama Kariova v Praze,
druhý pak na plánovanou dubnovou návštěvu
prezidenta Ázerbájdžánu Ilhama Alijeva, který

přijíždí rovněž na pozvání prezidenta Zemana.
Oba otevřené dopisy si kladly za cíl upozornit
na špatnou situaci v dodržování lidských práv
v obou zemích. Texty obou dopisů naleznete
v ak�vních prolincích výše nebo v sekci Novinky na www.demas.cz.

Pozvánka: Přijďte se za námi
podívat na NGO Market
Podobně jako i v minulých letech, stejně tak
i letos můžete přijít navš�vit stánek asociace
DEMAS na NGO Marketu, na němž se budete
moci seznámit s prací nejen asociace jako celku
ale především s prací našich členských organizací. Letošní veletrh neziskových organizací se
bude konat v pátek 25. dubna od 11 do 18 hodin v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích. Více informací naleznete zde a v článku
Fora 2000 – viz níže.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Nenecháme Tibet zmizet, vzkázala
Amnesty do Číny
Mezinárodní den Tibetu 10. března si připomněla Amnesty Interna�onal Česká republika
happeningem před velvyslanectvím Čínské
lidově demokra�cké republiky v Praze. Několik
stovek lidí přišlo navš�vit malý fes�val �betské
kultury a vzkázat s pomocí hlavního mo�a do
Číny, že „Nenecháme Tibet zmizet.“ Letos jsme
se zaměřili na ojedinělou �betskou kulturu,
kterou čínská vláda už desítky let cíleně potlačuje. Lidé mohli poznat �betské oblékání, písmo, hudbu nebo si vy�sknout vlastní vlaječku
štěs� – lungtu. Na balonek taky mohli psát své
vlastní vzkazy.
Součás� akce bylo i podepisování pe�ce
za mnicha Karmu Cchewanga, který je podle
Amnesty vězněn pouze proto, že je uznávaným
�betským duchovním.

Happening Amnesty Interna�onal ČR na podporu �betské kultury před čínskou ambasádou.
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Pe�ci můžete stále podpořit na h�p://
�bet.amnesty.cz nebo h�p://www.amnesty.cz/
pripady.

Lidská práva a sport
Amnesty Interna�onal Česká republika pokračuje na jaře ve své kampani „Není to jen
o sportu“. Po sérii akcí upozorňujících na porušování lidských práv při příležitos� olympiády
v ruském Soči se teď připravuje na květnové
hokejové mistrovství světa v Bělorusku. Prezident Lukašenko je sice velkým hokejovým
fanouškem, zásady fair play si ale příliš neosvojil. Od roku 1994, kdy byl zvolen prezidentem,
výrazně posílil svoje pravomoci, tvrdě po�rá
opozici a potlačuje svobodu �sku i slova.
Vidíme víc než sport, proto chceme vrá�t
lidská práva v Bělorusku znovu do hry. Připojit se ke třinác� stovkám lidí a vyzvat prezidenta Lukašenka k dodržování základních
lidských práv v Bělorusku a dovědět se detaily
o jejich porušování můžete na webu h�p:
//amnesty.cz/belorusko.

Asociace pro mezinárodní
otázky
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve
spolupráci s MZV ČR a dalšími partnery připravuje mezinárodní konferenci Eastern Partnership Five Years On: Time for a New Strategy?
a několik doprovodných akcí připomínajících
pě�leté výročí ustavujícího summitu Východního partnerství v Praze. Konference se uskuteční 25. dubna, pro více informací sledujte
eap5.eventbrite.com, počet míst k registraci
bude omezen.
AMO vydala už osmou výroční Agendu
pro českou zahraniční poli�ku. Analy�ci AMO
ohodno�li zahraniční poli�ku v roce 2014 stej-
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ně jako v předešlém roce známkou 3. Kri�zovali především sólové vystupování prezidenta
Zemana, ignoraci zahraniční poli�ky ze strany
parlamentních poli�ckých stran a přetrvávající absenci strategické vize definující, kam
by měla Česká republika směřovat. Publikace
je ke stažení na webu AMO: www.amo.cz/
publikace/agenda-pro-ceskou-zahranicni-poli�ku-2014.html.
AMO také od ledna uspořádala už čtyři diskuzní setkání k situaci na Ukrajině. Přejete-li si
dostávat na tyto akce pozvánky, napište nám
na info@amo.cz.

Člověk v tísni
Člověk v tísni a Ukrajina
Člověk v �sni na Ukrajině pracuje už od roku
2003, v posledních letech své projekty realizoval zejména na Krymu, kde založil síť občanskoprávních poraden. Po vypuknu� protestů
na Ukrajině na podzim 2013 se organizace
rozhodla protestující symbolicky podpořit
a zorganizovala například vystoupení několika
českých kapel na kyjevském Majdanu, její
dobrovolníci vařili pro demonstranty novoroční guláš. Člověk v �sni zahájil také pomoc
občanským ak�vistům, kteří se dostali do po�ží
kvůli svým lidskoprávním ak�vitám nebo účas�
na demonstracích. Poté, co se situace vyhro�la
a došlo ke krvavým střetům demonstrantů
s policií, Člověk v �sni začal organizovat zdravotní pomoc obětem násilí. Na Ukrajinu vyslal
pě�členný zdravotnický tým, který ošetřoval
zraněné v centru Kyjeva a vybíral pacienty pro
transport do České republiky v rámci programu
českého ministerstva vnitra Medevac. Na pomoc Ukrajině bylo uvolněno 500 �síc z fondu
Klubu přátel Člověka v �sni a byla otevřena
veřejná sbírka (h�p://www.clovekv�sni.cz/
cs/clanky/na-ukrajine-jsme-vybrali-pacienty-s-prustrely-a-slozitymi-zlomeninami-ceska-pece-muze-rozhodnout-o-jejich-uzdraveni?src=241). Vedle pokračující humanitární pomoci Člověk v �sni i nadále podporuje lidskoprávní
ak�visty, zejména se chce věnovat osudu těch,
kteří působili na Krymu, a zajis�t jim bezpečné
podmínky pro jejich další práci.

Utajené disciplíny – kampaň o lidských
právech v Rusku

Agenda pro českou zahraniční poli�ku 2014.

Před vypuknu�m olympiády Člověk v �sni
připravil informační kampaň o stavu lidských
práv v Rusku. Její součás� jsou webové stránky
Utajené disciplíny, které se věnují konkrétním
případům porušování práv v Rusku. Útoky na
občanské svobody v Rusku jsou i tématem
videospotu kampaně. Pomyslnou lidsko-práv-

ní pochodeň, která osvětluje divákům videa
ruskou realitu, nakonec sfoukne sám prezident
Vladimir Pu�n. Kampaň reagovala na zhoršující
se stav lidských práv v Rusku. Po opětovném
nástupu Vladimira Pu�na do prezidentského
úřadu v roce 2012 bylo přijato mnoho restrik�vních zákonů, zavádějících například vysoké
pokuty za demonstrace, prvky cenzury na
internetu a třeba diskriminaci vůči homosexuálům. Série zákonných opatření také velice
z�žila práci v neziskovém sektoru a neziskové
organizace přijímající peníze i ze zahraničí se
musí hlásit jako zahraniční agen�.

Homo Homini a festival Jeden svět
Právnička z Dagestánu Sapijat Magomedovová
převzala v Pražské křižovatce cenu Homo Homini, kterou každoročně uděluje Člověk v �sni
osobnostem, jež se zasluhují o lidská práva ve
světě. „Mladá, nesmírně odvážná právnička,
která se pohybuje na pomezí Dagestánu a Čečenska, která ve své podstatě právnického
řemesla a poslání principielně trvá na tom, že
právo má být hájeno, přestože jde o případy
zatýkání bez udání důvodu, věznění nebo zabíjení bez soudu. Žena, která denně riskuje svoje
zdraví a možná i život,“ představil laureátku
Homo Homini Sapijat Magomedovovou ředitel
Člověka v �sni Šimon Pánek.
Sapijat Magomedovová ve svém projevu
nas�nila složitou situaci, ve které se místní
advoká� musí pohybovat. Zmínila působení
ozbrojených band a jejich napojení na poli�cké
představitele a oficiální místa. „Lidská práva
nelze jen tak porušovat. Míra korupce v našich
zemích přímo závisí na tom, čeho jsme dosáhli
na poli lidských práv a �cho či mlčení je to, co je
potřeba k naprostému triumfu korupce,“ řekla
ve svém projevu letošní laureátka Homo homini.
Prohlédněte si fotogalerii. Projev Sapijat
Magomedovové, laureátky Homo Homini
Udílením Homo Homoni byl zahájen festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, na nějž přijeli také obhájci
lidských práv z různých zemí světa, kteří se
v Praze účastnili i pofilmových debat. Festival se poté přesunul do dalších měst v ČR
a na přelomu března a dubna také do Bruselu, kde představil výběr 15 filmů a setkal se
s velkým ohlasem diváků.

Den pro Kubu
Přes Karlův v Praze prošel 18. března průvod
několika desítek lidí s bílými deštníky, balónky
a kvě�nami, jehož cílem bylo podpořit kubánské hnu� Dam v bílém (Damas de Blanco)
a lidská práva na Kubě. Krátkým projevem ho
zahájil Tomáš Halík a své požehnání mu udělil
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biskup Václav Malý. V kostele sv. Tomáše na
Malé straně pak program pokračoval bohoslužbou a panelovou debatou o tom, co se na
Kubě v posledních letech změnilo a co naopak
ne. Akci pořádala Komise pro Kubu působící při
Synodní radě Českobratrské církve evangelické
(ČCE) ve spolupráci s Člověkem v �sni a Farnos� sv. Tomáše v Praze na Malé Straně.

drama�ckého? se konal ve středu 15. 1. 2014.

fotogalerie, více informací

Dále proběhlo 5 regionálních seminářů ke Strategii Evropa 2020.

EUROPEUM

Seminář v Evropském domě na téma EU
a Ukrajina – jak (ne)může EU určovat směřování Ukrajiny? se konal ve středu 29. 1. 2014.
Seminář v Evropském domě na téma Stav eurozóny na začátku roku 2014 – jak jsou na tom
členské státy? se konal ve středu 12. 3. 2014.

EUROPEUM v médiích:

Semináře:
Seminář Jak fungují české poli�cké strany
v rámci evropských stran – má je podle toho
smysl volit?, středa 23. 4. 2014 v Evropském
domě od 17.00 do 19.00 hodin.

Vladimír Bartovic vystoupil k tématu Sondage:
manque de confiance envers l’UE ou manque
de connaissances pro Radio Praha, 11. března
2014. Možnost poslechu zde.

Uplynulé akce:
Konference:
Konference Možnos� organizované občanské
společnos� při ovlivňování rozhodovacích procesů v EU prostřednictvím tvorby národních pozic se konala v 28. 3. 2014 v Evropském domě.
V souvislos� s konferencí vyšla stejnojmenná
publikace. Publikaci je možné stáhnout zde
(verze v čes�ně) nebo zde (verze v anglič�ně).

Kulaté stoly:
Kulatý stůl Vícerychlostní Evropa a role ČR v ní
se uskutečnil dne 29. 1. 2014. Akce byla součás� projektu Ministerstva zahraničních věcí
ČR a Ins�tutu pro evropskou poli�ku EUROPEUM zaměřeného na strategické zájmy České
republiky v Evropské unii. Diskusní příspěvek
ke kulatému stolu je možné stáhnout zde.

Semináře:
Seminář v Evropském domě na téma Erasmus+
– má nějaké skutečné plus? se konal ve středu
26. 3. 2014.
Seminář v Evropském domě na téma ČR
a fiskální kompakt – jak se k němu konečně
postavíme? se konal ve středu 12. 2. 2014.
Seminář v Evropském domě na téma České kraje v Bruselu – dokáží něco ovlivnit? se konal ve
středu 29. 1. 2014.
Seminář v Evropském domě na téma Stav české
evropské poli�ky po volbách – bude se dít něco

Mezinárodní poradní výbor Nadace Forum
2000 považuje zatčení Leopolda Lópeze za
svévolné, neboť porušuje jeho občanská a poli�cká práva. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že
tato práva by neměla být pošlapávána.

Záznamy z jednotlivých seminářů najdete zde.

Nadcházející akce:

Debaty:
Veřejná studentská debata Visegrad4 Moldova
Debate se uskuteční v úterý 23. 4. od 10.00 do
12.00 hodin v prostorách Ins�tutu pro evropskou poli�ku EUROPEUM.

a nedostatkem zboží běžné potřeby. Obžaloba
opozičního poli�ka viní z podněcování protestů.

Radomír Špok komentoval téma Co říkají
exper� na evropskou poli�ku ČR? pro server
Euroskop.cz. Text si je možné přečíst zde.
Vladimír Bartovic vystoupil k tématu La fin
de l’excep�on tchèque du traité de Lisbonne
pro Radio Praha, 20. února 2014. Možnost
poslechu zde.
Vladimír Bartovic vystoupil v rámci pořadu
Studio ČT24 k tématu Evropský den s ČT24
v České televizi, 26. února 2014. Možnost
shlédnout záznam je zde.
David Král je citován v článku Proč Češi
v Bruselu nemají vliv? Vysílají poli�ky, kteří
se nedomluví pro server TÝDEN.cz, 16. ledna
2014. Text je k shlédnu� zde.

Nadace Forum 2000
Roger Scruton je novým členem programové
rady Nadace Forum 2000
Programová rada Nadace Fora 2000 na začátku
roku přivítala nového člena, britského filosofa
a politologa Rogera Scrutona. Scruton působí
jako výzkumník na Blackfriars Hall na Oxford
University a hostující badatel American Enterprise Ins�tute. V minulos� se opakovaně
zúčastnil výročních konferencí Forum 2000.
Mezinárodní poradní výbor Nadace Forum
2000 vyzval k propuštění Leopolda Lópeze
Ekonom, poli�k a vůdce demokra�cké opozice
ve Venezuele Leopold López se zúčastnil poslední výroční konference Forum 2000 „Společnos� v přerodu“, jež se konala v září 2013 v Praze. Nedlouho na to, 18. února 2014, byl zatčen.
Stalo se tak po sérii demonstrací, které kri�zovaly vládu venezuelského prezidenta Nicoláse
Madura za neúspěšný boj s inflací, korupcí

Leopold López vystoupil v září roku 2013 na výroční konferenci Forum 2000 „Společnos� v přerodu“ v Praze.

DEMAS s českými nevládními organizacemi
zaslaly čelným představitelům České republiky otevřený dopis ohledně návštěvy ázerbájdžánského prezidenta v Praze
Na začátku dubna v souvislos� s blížící se návštěvou ázerbájdžánského prezidenta Ilhama
Alijeva zaslaly české nevládní organizace otevřený dopis čelným představitelům poli�cké
scény ČR. Společně je žádáme, aby při setkáních s prezidentem Alijevem vznesli důrazně
otázku porušování lidských práv.
Dopis podepsaly NESEHNUTÍ, Člověk v �sni
a asociace DEMAS, jejímž členem je i Nadace
Forum 2000.
Patnáctý ročník veletrhu neziskovek:
NGO Market 2014 se koná 25. dubna v Praze
Na NGO Marketu 2014, který se bude konat
v pátek 25. dubna v prostorách Národní technické knihovny v Praze, představí svou činnost
více než 200 neziskových organizací z České
republiky i zahraničí. Letošním ústředním
tématem je vzdělávání v občanském sektoru,
a to jak neziskových organizací samotných, tak
i široké veřejnos�, která jejich činnost sleduje,
zajímá se o ni a podporuje ji.
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Přichystán je také bohatý doprovodný
program pro všechny generace. Více o veletrhu se dozvíte na www.ngomarket.cz, v prvním
i druhém čísle Newsle�eru NGO Marketu a také na Facebooku.
NGO Market 2014 se bude konat v pátek
25. dubna od 11 do 18 hodin v Národní technické knihovně v Praze.
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Chalkboard Back in Motion
In partnership with the Open Society Founda�ons (OSF), Transi�ons is excited to announce
the relaunch of Chalkboard, our online pla�orm
for discussion of the latest educa�on news,
trends, and analysis. The site now features educa�on policy highlights, announcements, job
openings, lis�ngs of scholarships and fellowships, a calendar for open pos�ng of events,
and a vast archive of ar�cles and reports. Check
out Chalkboard on Facebook and Twi�er!

Fiction Competition in Central Asia

Online Multimedia Workshop
in South Caucasus
At the beginning of March, we conducted
online workshops for the par�cipants of the

New Eurasia Ci�zen Media, a TOL partner site,
has recently launched “Novellasia,” a new fic�on compe��on for Central Asia due April 1st.
The purpose of this compe��on is to help raise
the profile of the region’s literary talents, young
and old, new and �me-honored. For more informa�on, please see: h�p://novellasia.net/.

Tiráž

TOL Documentary – School’s Out
In February, we tried something new with the
magazine, commissioning broadcast journalist
Ivaylo Spasov to produce a short documentary,
School’s Out, on the plight of children who
have fled from Syria to Bulgaria and are le�
languishing out of school. Of the 2,000 refugee children in Bulgaria, only about 65 a�end
classes. The video warns of the human capital
being squandered and of a looming lost genera�on of Syrians.

Website Launch – My Money
“My Money,“ a 4th place project from last
year’s SICamp, was officially launched on
March 19th. The site explains, in an appealing
and easy way, how income tax is calculated and
how it contributes to public revenues. This project aims to promote transparency of the state
budget and the use of public money.

U.S. Embassy Invites TOL for Civil Society
Discussion
On February 5th, U.S. Ambassador to the Czech
Republic, Normal L. Eisen, invited a group of
approximately seven NGO representa�ves, as
well as officials from the Czech Foreign Ministry and development agencies, to a luncheon
in Prague regarding Czech engagement with
civil society in Eastern Partnership countries.
The partnership has worked to help Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and
Ukraine improve their social, poli�cal, and
economic policies. As TOL has previous, current, and upcoming projects in several of
these countries, TOL’s execu�ve director,
Jeremy Druker, was asked to share a bit regarding our ac�vi�es.

Visegrad/NED project, “Mul�media and Minori�es: Empowering Journalism to Promote
Reconcilia�on in South Caucasus.” In the workshops, trainees from Georgia, Armenia, Azerbaijan, Abkhazia, South Osse�a and Nagorno
Karabakh had an opportunity to discuss the issues related to their short films, such as working on video contents and dealing with their
interviewees.

Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné poli�cké či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.
První číslo Zpravodaje DEMAS
vychází v dubnu 2014
DEMAS
Asociace pro podporu
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1

Členské organizace DEMAS:
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Asociace pro mezinárodní otázky
Centrum pro komunitní práci
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Občanské Bělorusko
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Transi�ons
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