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Naše mise

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

DEMAS na NGO Marketu

Dne 25. dubna 2014 se DEMAS zúčastnil veletr-
hu neziskovek NGO Market, který se opět usku-
tečnil Cv Národní technické knihovně v Praze 
a představil návštěvníkům 204 neziskových or-
ganizací z celé České republiky i zahraničí. Ve-

letrh doprovodil celodenní program sestavený 
z odborných přednášek a seminářů určených 
zástupcům neziskovek i veřejnos�, prak�ckých 
ukázek z činnos� organizací, vzdělávacího pro-
gramu pro dě� a dalších zajímavých ak�vit. 
Připraveno bylo také slosování atrak�vních 
cen pro návštěvníky a dobrovolnické centrum. 
Další relevantní informace o projektu nalezne-
te zde.

Společná prohlášení 
a stanoviska DEMAS

V druhém čtvrtle� se pla�orma připojila k ně-
kolika prohlášením a stanoviskům. Prostřed-
nictvím bruselského Human Rights and De-
mocracy Network se DEMAS připojil k podpisu 
stanoviska mapujícího dva roky od vyhlášení 
strategického rámce Evropské unie pro oblast 
lidských práv. Kromě toho se DEMAS připojil ke 
stanovisku na podporu NNO v Maďarsku.

Nová publikace 
v rámci projektu DEMAS

V roce 2013 získal DEMAS grant od Na�onal En-
dowment for Democracy na realizaci projektu 
s názvem Assis�ng Civil Society in Russia. Pro-
jekt byl realizován v letech 2013– 014 a zaměřil 
se na posílení spolupráce mezi občanskými spo-
lečnostmi Evropské unie a Ruska. Jednou z čás� 
tohoto projektu bylo vypracování publikované 
studie s názvem Poten�al of Civil Society Actors’ 
Engagement in Different Aspects of EU-Russia 
Rela�ons. V této publikaci hodno� evropš� 
a ruš� autoři možnos� vzájemné spolupráce 
občanských společnos� EU a Ruska a snaží se 
rozpoznat oblas�, v nichž mohou tyto občan-
ské společnos� úspěšně zastávat svou úlohu 
v oficiálním dialogu mezi EU a Ruskem. Autoři 
se také potkali 27. května v Praze na expertní 
debatě, kde mohli prodiskutovat doporučení 
ke každé oblas� potenciální spolupráce. Do 
vypracování této studie byli zapojeni exper� 
z členských organizací DEMAS: Asociace pro 
mezinárodní otázky a PASOS.

Společné aktivity

Aktivity jednotlivých členů

Agora Central Europe

Biškek Urban Forum

Biškek, hlavni město Kyrgyzstánu, je typické 
město založené sovětskými architekty na ze-
lené louce. Vyznačuje se nepřekročitelnými 
čtyřproudými ulicemi lemovanými stromořadí-
mi, které odděluji silnice od monumentálních 
mramorových budov typicky sovětské prove-
nience. Využi� budov je složité, vytopitelnost 
v zimě nemožná. V centru města je obrovité 
hlavni náměs� mimo lidská meřítka, vhodné 
snad pouze pro vojenské přehlídky. Město od 
rozpadu SSSR �še chátrá. Velkým problémem 
jsou jak staré tovární areály, tak zejména tzv. 
NOVOSTROJKY, většinou načerno postavené 
příměstské domky chudých přistěhovalců 
z celé země. 

Spousta mladých Kyrgyzů cestuje a vzdělává 
se v cizině. Chtějí změnit tvář města, ve kterém 
žijí. Prvním krokem k tomu byla konference 

nazvaná Urban Forum, pořádaná ve dnech 
6. a 7. 6. 2014 mladou ak�vní městskou zastu-
pitelkou Elvírou Sarieva, která se inspirovala 
Local Economy Development Forem pořáda-
ným každoročně v Tbilisi. Na konferenci Urban 
Forum pozvala odborníky na rozvoj, plánování 
a správu města z mnoha zemí. 

Zkušenos� s ak�vizací občanů a jejich za-
pojováním do rozvoje města představila na 

konferenci i na následném semináři pro pra-
covníky radnice v Biškeku a Oši Ivana Bursíko-
vá, ředitelka Agory CE (viz foto). Celého fóra 
se účastnil i nový starosta Biškeku Kubaničbek 
Keneševič Kulmatov, který projevil velký zájem 
o zkušenos� z ČR. Dalším krokem bude prav-
děpodobně studijní cesta zástupců radnice 
Biškeku do ČR.

Amnesty International

3 minuty… a změníte něčí život

Amnesty Interna�onal ČR odstartovala čtvrtý 
ročník kampaně za nespravedlivě vězněné 
3 minuty stačí. Do ulic měst v celé republice 
vyrazily stovky studentů s žádos� o podpis 
na pomoc vězňům svědomí v Číně, v Rusku 
a E�opii.

3 minuty stačí. Na co? Na záchranu života 
nespravedlivě vězněného člověka. Zhruba tolik 

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/
http://www.demas.cz/novinky/7459-stanovisko-k-dvoulet-mu-v-ro-strategick-ho-r-mce-eu-pro-oblast-lid
http://www.demas.cz/novinky/7459-stanovisko-k-dvoulet-mu-v-ro-strategick-ho-r-mce-eu-pro-oblast-lid
http://www.demas.cz/novinky/7459-stanovisko-k-dvoulet-mu-v-ro-strategick-ho-r-mce-eu-pro-oblast-lid
http://www.demas.cz/novinky/7427-stop-targeting-civil-society-in-hungary-2
http://www.demas.cz/novinky/7483-publikace-demas-potential-of-civil-society-actors-engagement
http://www.demas.cz/novinky/7483-publikace-demas-potential-of-civil-society-actors-engagement
http://www.demas.cz/novinky/7483-publikace-demas-potential-of-civil-society-actors-engagement


Zpravodaj DEMAS 2/2014Strana 2

času to�ž potřebujete k návštěvě webu 3minu-
tystaci.cz nebo k podpisu u studentů v ulicích. 
Komu chceme pomoci letos? 

Eskinder Nega je e�opský novinář. Psal 
články, ve kterých kri�zoval vládu. Soud ho za 
to obvinil z terorismu a před dvěma lety poslal 
na 18 let do vězení. Proces byl prokazatelně 
nespravedlivý a Eskindera ve vazbě mučili. No-
vinář přitom jenom hájil svobodu slova. 

Jevgenij Vi�ško je ruský ak�vista z ekologic-
ké organizace v severním Kavkazu. Dlouhodo-
bě kri�zoval devastaci přírody v souvislos� se 
stavbou stadionů pro olympiádu v Soči. Rusko 
ale kri�ku odmítlo a ak�visty se snaží umlčet. 
Jevgenije odsoudili v únoru 2014 na 3 roky za 
pokojné uplatňování svobody projevu. 

Liu Siao-po je čínský literární kri�k a držitel 
Nobelovy ceny míru. Ve svých textech a v do-
kumentu Charta 08 usiloval spolu s dalšími 
intelektuály o demokra�zaci země a svobodu 
slova. Reakce vlády? 11 let za mřížemi. A pro 
jeho ženu Liu Sia, básnířku a fotogra�u, domá-
cí vězení. Už 4 roky prak�cky v izolaci, bez ná-
vštěv, telefonu nebo internetu. Přitom nebyla 
nikdy obviněna ani odsouzena.

Kampaně zaměřené na pe�ce a podpisy 
mají v Amnesty po dese�le� úspěch. Ani dik-
tatury nemohou ignorovat �síce dopisů na 
podporu vězněných. Podle sta�s�k se Amnesty 
podaří díky dopisům a apelům od sympa�zan-
tů dostat z vězení až 40 % lidí, za které bojuje. 
Jinde se alespoň zlepší vězněným podmínky.

Dopisy v ulicích – to je akce, která kampaň 
každoročně zahajuje. Studen� proškolení 
Amnesty v ulicích 12 českých měst přiblížili 
lidem osudy jednotlivých vězněných a sbí-
rali podpisy na jejich podporu. Přidejte se 
online i vy a připojte svou parafu k řetězu 
podpisů, kterými chceme symbolicky „vy-
táhnout“ nespravedlivě odsouzené z vězení. 
Děkujeme!

Asociace 
pro mezinárodní otázky

AMO uspořádala v dubnu konferenci připomí-
nající pět let od ustavujícího summitu Východ-
ního partnerství v Praze. Akce s mezinárodním 
obsazením byla spolupořádána Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR. Při této příležitos� AMO 
vydala policy paper analy�ků Michala Leb-
dušky a Václava Lídla, který se zabývá novým 
přístupem Ruska k zemím Východního part-
nerství, dále se věnuje situaci v jednotlivých 
partnerských zemích a v neposlední řadě 
prezentuje sérii doporučení pro evropské ak-
téry. Videozáznam z konference je k dispozici 
na You Tube AMO, doporučení a diskutovaná 
témata naleznete v conference reportu. Me-
diální výstupy jsou zaznamenané na Twi�eru 
pod hashtagem #EaP5. Konferenci doprová-
zely dva side-eventy na témata trestu smr� 
v zemích Východního partnerství a krize na 
Ukrajině.

Po vydání Agendy pro českou zahraniční po-
li�ku 2014 AMO knihu veřejně prezentovala na 
diskuzi s Hynkem Kmoníčkem (ředitel Zahranič-
ního odboru KPR), Ondřejem Benešíkem (před-
seda Výboru pro evropské záležitos� PSP ČR), 
Jaroslavem Kurfürstem (t.č. vrchní ředitel 

Ukraine Crisis and the European Union: 
zleva Vlaďka Votavová, ředitelka AMO, Andrej 
B. Zubov, profesor historie v Moskvě a Jan Šír, 
výzkumný pracovník IMS FSV UK.

Agenda pro českou zahraniční poli�ku 2014: zprava Hynek Kmoníček (KPR), Vít Dostál (AMO), Ondřej 
Benešík (VEP PSP ČR), Daniel Koštoval (MO ČR) a Tomáš Karásek (AMO).

http://www.3minutystaci.cz/
http://www.3minutystaci.cz/
http://www.3minutystaci.cz/
http://www.amo.cz/publikace/eastern-partnership-the-next-five-years-between-brussels-and-moscow.html" \l ".U7QPXPl_tul
https://www.youtube.com/watch
http://www.amo.cz/publikace/eastern-partnership-five-years-on-time-for-a-new-strategy-1.html" \l ".U7QSofl_tuk
https://twitter.com/hashtag/EaP5
http://www.amo.cz/publikace/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku-2014.html
http://www.amo.cz/publikace/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku-2014.html
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Evropské sekce MZV ČR), Danielem Koštovalem 
(státní tajemník MO ČR) a Milanem Hovorkou 
(poradce ministra na MPO ČR). Videozáznam 
z akce je k dispozici na You Tube AMO.

Příspěvky na blogu AMO zaměřeném na 
českou zahraniční poli�ku se věnovaly kon-
troverzní misi českých poslanců monitorující 
krymské referendum (Václav Lídl), hokejovému 
mistrovství světa v Bělorusku (Pavel Daněk), 
kri�ce Východního partnerství z úst ministra 
Zaorálka (Vlaďka Votavová), vyjednávání o ply-
nu mezi Ukrajinou a Ruskem (Michal Lebduška) 
a možné změně české blízkovýchodní poli�ky 
po irácké krizi (Jan Kužvart). Václav Lídl rovněž 
analyzoval vstup Kyrgyzstánu do Eurasijské 
unie.

AMO začala v červnu realizovat projekt 
Trendy Východního partnerství podporovaný 
Mezinárodním visegrádským fondem. Jeho 
cílem je zhodnocení dosavadních výsledků pro-
gramu Východního partnerství a iden�fikace 
jeho možného budoucího vývoje na základě 
výzkumu mezi vybranými stakeholdery v ze-
mích V4 a Východního partnerství.

Veškeré informace o naší činnos� najde-
te nejen na webu a Facebooku, ale také na 
Twi�eru. 

Člověk v tísni

Festival dokumentárních filmů 
Jeden svět v Bruselu

Fes�val dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět se na přelomu března a dubna 
přesunul do Bruselu, kde představil výběr 
14 filmů z pražského programu. Mezi fes�valo-
vými hosty, jež se účastnili pofilmových debat, 
nechyběli místní obránci lidských práv a ak�-
visté, jako je například ázerbájdžánský právník 
In�gam Alijev, bývalý kubánský poli�cký vězeň 
Elizardo Sanchez, právnička z Libye Elham Sau-
di nebo představitelé ukrajinských ak�vistů 
z Majdanu. Díky užší spolupráci s Evropským 
parlamentem na fes�val přijeli i laureá� Sa-
charovovy ceny Oleg Orlov, Hauwa Ibrahim 
a zástupce organizace Reportéři bez hranic. 
Vzhledem k aktuálním událostem na Ukrajině 
velkou pozornost diváků upoutala témata 
dotýkající se ruské poli�ky a postsovětského 
prostoru. Bruselskou porotu nejvíce zaujal 
snímek Nebezpečné hry v Bělorusku, kterému 
udělila hlavní cenu fes�valu. Vítězný film o pro-
voka�vním Běloruském svobodném divadle, 
jehož členové se odvážně pouštějí do kri�ky 
společenských poměrů, se v Bruselu promí-
tal ještě jednou během konání EIDHR fóra 
v květnu. 

Podpora nezávislých médií na Ukrajině

Po osobní návštěvě a zhodnocení situace se 
Člověk v �sni rozhodl podpořit nezávislé novi-
náře a média na východě Ukrajiny, kde je silný 
vliv ruských státních televizních kanálů, které 
často záměrně překrucují skutečnost a vyvolá-
vají strach mezi tamními obyvateli. Chybí zde 
pluralita názorů a místní novináři mají velmi 
špatné podmínky pro svou práci a často jsou 
i terčem napadení a útoků. V Záporoží a Do-
něcku Člověk v �sni podpořil dvě nezávislé 
lokální televizní redakce a zpravodajský web, 
které nejsou pod kontrolou státu ani žádného 
z oligarchů. 

Pokračuje humanitární pomoc a podpora 
právníků a ak�vistů ze sítě občansko-právních 
poraden na Krymu, kteří museli z poloostrova 
utéct. Tito lidé v současnos� v Kyjevě a Lvově 
organizují právní poradenství pro vnitřní uprch-
líky z Krymu a online nebo telefonicky poskytují 
konzultace také lidem, kteří na Krymu zůstali. 

Vlajka pro Ukrajinu

Půl roku od začátku Euromajdanu vyvěsily 
magistráty hl. m. Prahy, Olomouce, Hradce 
Králové a dalších více jak šedesá� měst a obcí 
na svou budovu ukrajinskou vlajku, aby tak 
symbolicky vyjádřily podporu lidem, kteří se 
na Ukrajině zasazují za demokra�cké hodnoty 
a mírovou transformaci své země. Akci Vlajka 
pro Ukrajinu inicioval Člověk v �sni. Informace 
o podpoře spolu s fotografiemi z českým měst 
následně zveřejnila ukrajinská média. 

Běloruská střídačka

Člověk v �sni zahájil před mistrovstvím světa 
v hokeji kampaň o porušování lidských práv 
v pořadatelském Bělorusku. Její součás� jsou 
webové stránky beloruskastridacka.cz a video-
spot, který na internetu vidělo přes 30 �síc lidí. 
Hokejoví fanoušci mohli dostat fandící plácačky 
s heslem: Fandím lidským právům v Bělorusku. 
Cílem kampaně bylo poskytnout širší spektrum 
informací nejen fanouškům a příznivcům hokeje.

Videoškolení pro kubánské novináře

Šest kri�ckých kubánských novinářů přijelo 
do Prahy, aby se naučili zacházet s kamerou 
a střihačskou technikou. Trénovali vystupová-
ní před i za kamerou, seznámili se s �m, jak 
dělat zprávy či vést rozhovor. Podobně se také 
uskutečnilo školení pro deset Kubánců, kteří 
se na ostrově věnují obhajobě lidských práv. 
Ve spolupráci s kubánskými disidenty vyšlo 

nové číslo bulle�nu o vztazích mezi Kubánci 
a Evropany: Ever more United (pdf: h�p:
//cubalog.eu/wp/wp-content/uploads/2014/
06/englishjun14def.pdf)

Prahu na pozvání Člověka v �sni navš�vila libyj-
ská Hanan Al-Mqawab – novinářka z Benghází, 
kterou organizace Reporters without borders 
zařadila mezi stovku takzvaných Informa�on He-
ros. O současné situaci v Libyi a práci novinářů 
v této neklidné zemi debatovala s diváky filmu 
First to Fall v Centru Člověka v �sni Langhans.

EUROPEUM

Nadcházející akce

Mezinárodní letní škola European Summer 
School 2014 s pod�tulem „Central Europe in 
the EU – 10 years a�er“ se uskuteční v Praze 
v období 12. 7. až 23. 7. Jedná se již o dvanác-
tou letní školu, více informací naleznete zde.

Uplynulé akce

Semináře v Evropském domě: Rozpočet 
EU – víte jak funguje, kdo o něm rozhoduje? 
(9. 4. 2014), Jak fungují české poli�cké strany 
v rámci evropských stran – má je podle toho 
smysl volit? (23. 4. 2014), Jaké jsou šance 
euroskep�ckých stran dostat se do Evrop-
ského parlamentu – bude to mít vliv na další 
směřování EU? (7. 5. 2014), Zájem českých 
médií a veřejnos� o EU – jak moc nás vlastně 
zajímá? (21. 5. 2014), Pomůže ukrajinská krize 
k hlubší integraci a vyšší akceschopnos� EU? 
(4. 6. 2014), Jak chápat výsledek voleb do Ev-
ropského parlamentu? (18. 6. 2014). Záznamy 
z jednotlivých seminářů najdete zde.

Celostátní kolo soutěž EuropaSecura pro 
studenty středních škol proběhlo v období 
od 9. 6. do 13. 6. ve Vojenském újezdu Brdy. 
Projekt přibližuje studentům Evropskou unii 
a Severoatlan�ckou alianci a jejich role v sys-
tému světové bezpečnos�. Více informací na-
leznete zde.

Debata Visegrad Support for Dialogue 
between Serbia and Kosovo se uskutečnila 
v úterý 8. 4. v prostorách Informačního centra 
OSN v Praze.

Studentská debata Visegrad4 Moldova 
Debate se uskutečnila ve středu 23. 4. v pro-
storách Ins�tutu pro evropskou poli�ku EU-
ROPEUM.

Debata Kampaň do eurovoleb v České re-
publice: PR nebo vize? se uskutečnila v úterý 

https://www.youtube.com/watch?v=LzI1mPwN_tA
http://amo.blog.ihned.cz/c1-61906980-poslanecti-vyletnici-na-krymu-co-nas-to
http://amo.blog.ihned.cz/c1-61906980-poslanecti-vyletnici-na-krymu-co-nas-to
http://amo.blog.ihned.cz/c1-61906980-poslanecti-vyletnici-na-krymu-co-nas-to
http://amo.blog.ihned.cz/c1-62132410-hokejova-slava-v-zemi-kde-rezim-stale-popravuje
http://amo.blog.ihned.cz/c1-62132410-hokejova-slava-v-zemi-kde-rezim-stale-popravuje
http://amo.blog.ihned.cz/c1-62232390-zaoralkova-kritika-vychodniho-partnerstvi-je-ukrokem-stranou
http://amo.blog.ihned.cz/c1-62232390-zaoralkova-kritika-vychodniho-partnerstvi-je-ukrokem-stranou
http://amo.blog.ihned.cz/c1-62391760-padne-ukrajina-bez-ru
http://amo.blog.ihned.cz/c1-62391760-padne-ukrajina-bez-ru
http://amo.blog.ihned.cz/c1-62419260-jak-zmenit-ceskou-blizkovychodni-politiku-po-iraku
http://amo.blog.ihned.cz/c1-62419260-jak-zmenit-ceskou-blizkovychodni-politiku-po-iraku
http://www.amo.cz/publikace/analyza-vstupu-kyrgyzstanu-do-celnieurasijske-unie-.html" \l ".U7QcPfl_tuk
http://www.amo.cz/publikace/analyza-vstupu-kyrgyzstanu-do-celnieurasijske-unie-.html" \l ".U7QcPfl_tuk
http://www.amo.cz
https://www.facebook.com/AMO.cz
https://twitter.com/AMO_cz
http://www.clovekvtisni.cz/cs/galerie/vlajka-pro-ukrajinu?src=241
http://beloruskastridacka.cz/
http://cubalog.eu/wp/wp-content/uploads/2014/06/englishjun14def.p
http://cubalog.eu/wp/wp-content/uploads/2014/06/englishjun14def.pdf
http://cubalog.eu/wp/wp-content/uploads/2014/06/englishjun14def.pdf
http://cubalog.eu/wp/wp-content/uploads/2014/06/englishjun14def.pdf
http://www.europeum.org/ess2014/
http://www.youtube.com/user/EuropeumPrague?feature=watch
http://www.europasecura.cz/
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20. 5. v prostorách Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně.

Mezinárodní konference Na�onal Iden��es 
in CEE – Reflec�on of EP Elec�on se uskutečila 
ve středu 28. 5. od 14.00 do 17.30 v prostorách 
Anglo-American University. Konference se ko-
nala v rámci projektu Na�onal iden��es in CEE. 
Více o projektu lze nalézt zde.

Publikace

Mar�na Rubešková, Helena Schulzová a Tomáš 
Weiss publikovali research paper na téma Ra-
cionalizace sítě zastupitelských úřadů. Práce 
vznikla v rámci stejnojmenného projektu. Mož-
no stáhnout zde.

Věra Řiháčková zpracovala analýzu pro Na-
daci Open Society Fund Praha na téma Činnost 
a pracovitost českých europoslanců v období 
2009–2014. Možno stáhnout zde.

Radomír Špok je spoluautorem analýzy 
Social cohesion in Europe a�er the crisis, která 
vznikla v rámci projektu New Sources of Cohe-
sion. Možné stáhnout zde.

Další 

Vladimír Bartovic komentoval 10 let členství 
České republiky v EU na konferenci 2004–2014: 
Ten Years at the Table for the EU’s New Member 
States organizované Ins�tute of Interna�onal 
and European Affairs. Možno shlédnout zde. 

Nadace Forum 2000

Nespokojená demokracie bude hlavním 
tématem letošní konference Forum 2000

Osmnáctá výroční konference Forum 2000 
s názvem Nespokojená demokracie: čtvrt 
století od železné opony a Tchien-an-menu 
letos nabídne kri�ckou reflexi období demo-
kra�ckých transformací uplynulých 20–30 let, 
zamyšlení nad aktuálním stavem demokra-
cie a nad jejími výhledy do budoucna napříč 
regiony, tématy i generacemi. Do diskusí se za-
pojí více než 100 významných světových osob-

nos�, zejména poli�ků, akademiků, zástupců 
občanské společnos�, novinářů, podnikatelů 
a náboženských představitelů.

Konference se uskuteční ve dnech 12.–14. 
října 2014 v Praze a 15. října 2014 bude pokra-
čovat v dalších středoevropských městech, a to 
v Brně, Kutné Hoře, Liberci, Ostravě, Plzni, Ban-
ské Bystrici, Bra�slavě, Budapeš� a Krakově.

Ohlédnutí za NGO Marketem 2014: 
Jaký byl 15. ročník festivalu neziskovek?

Nadace Forum 2000 už popatnácté pořádala 
v Praze veletrh neziskovek NGO Market, kte-
rý proběhl v pátek 25. dubna 2014 . Letos se 
téma soustředilo na vzdělávání v neziskovém 
sektoru, a NGO Market proto nabídl řadu 
interak�vních přednášek a seminářů věno-
vaných například fundraisingu, péči o dárce 
nebo reklamě. Veletrh přivítal rekordní počet 
vystavovatelů i návštěvníků. O tom, jak to na 
NGO Marketu vypadalo, se můžete přesvědčit 
v našem krátkém videu. Atmosféru veletrhu 
jsme zachy�li také na fotografiích.

Setkání členů tibetského parlamentu 
v exilu s českými politiky a podporovateli 
Tibetu v Praze

Nadace Forum 2000 se spolu s dalšími českými 
neziskovými organizacemi připojila k inicia�vě 
Češi Tibet podporují a zúčastnila se veřejného 
shromáždění na podporu Tibetu v reakci na 
výroky a kroky čelných představitelů České 
republiky. Nadace také uspořádala setkání 
zástupců �betského parlamentu v exilu s čes-
kými poli�ky a zástupci občanské společnos�. 
Recepce měla za cíl nabídnout prostor k setká-
ní a dialogu mezi českými a �betskými zástupci 
a vyjádřit solidaritu s úsilím o skutečnou auto-
nomii Tibetu v rámci Číny a dodržování lidských 
práv v regionu.

Pozvánka na výstavu Nucená práce. 
Němci, nuceně nasazení a válka

Srdečně Vás zveme na výstavu Nucená prá-
ce. Němci, nuceně nasazení a válka, která se 
bude konat od 2. července do 31. října 2014 

v Královském letohrádku Pražského hradu, Ma-
riánské hradby 52/1, 118 00. Tato výstava po-
prvé uceleně představuje historii nucené práce 
v éře nacis�ckého Německa a důsledky tohoto 
fenoménu po roce 1945. Výstavu uspořádala 
Správa Pražského hradu, vytvořila ji Nadace 
památníků Buchenwald a Mi�elbau-Dora, ve 
spolupráci s Česko-německým fondem bu-
doucnos�, iniciovala a financovala Nadace „Re-
membrance, Responsibility and Future“ (EVZ). 
Nad výstavou převzal záš�tu prezident České 
republiky Miloš Zeman a prezident Spolkové 
republiky Německo Joachim Gauck.

Výstava o venezuelském 
„odporu bez cenzury“

Nadace Forum 2000 a Langhans – Centrum 
Člověka v �sni v průběhu června uspořádali 
výstavu věnovanou současným protestům ve 
Venezuele. Expozice přibližovala událos� z po-
hledu studentů a fotografů, kteří se ak�vně 
účastní demonstrací po celé zemi. Akce byla 
součás� projektu Nadace Forum 2000 Demo-
kra�cká solidarita, který sdružuje demokraty, 
lidskoprávní ak�visty, disidenty, nezávislé novi-
náře a blogery z La�nské Ameriky, a poskytuje 
jim tak prostor k pravidelné výměně informací 
a zkušenos�. Podporuje nenásilný přechod 
k demokracii a posilování demokra�ckých me-
chanismů a základních svobod.

Transitions

TOL Documentary − Our Dreams 

Transi�ons held a series of launch events to 
promote the new documentary Our Dreams, 
which documents the struggles Roma soci-
ety faces in central Europe. The documentary 
highlights a series of personal stories of Roma 
communi�es and individuals trying to fight 
prejudice and social injus�ce their society 
experiences throughout Europe. The stories 
were produced as part of Europe: A Homeland 
for the Roma, a joint project by TOL and our 
partners in countries across Central Europe 
as well as in the United States. Various NGOs, 
journalists, poli�cians, diplomats, students and 
others a�ended the events and the feedback 
was overwhelmingly posi�ve.

TOL Tech Innovation Camp in Moldova

In early May 20 young people from across 
Moldova a�ended Summer Camp 2.0, a part 
of the second edi�on of New Media Acad-
emy in Moldova, a program run by Transi�ons 
along with our local partner, MediaPoint. They 

http://ceeidentity.eu/
http://www.europeum.org/images/paper/racionalizace_zastoupeni.pdf
http://www.osf.cz/images/stories/novinky/innost_a_pracovitost_eskch_europoslanc_v_obdob_2009-2014.pdf
http://www.europeum.org/images/paper/report_18_6_2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8J7ToFFVdz8
http://youtu.be/4ainFAYZRxw
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2014/fotogalerie/gallery/ngo-market-2014/
http://www.forum2000.cz/cz/o-nas/archiv-novinek/detail/nadace-forum-2000-se-ucastni-verejneho-shromazdeni-na-podporu-tibetu/
http://www.forum2000.cz/cz/o-nas/archiv-novinek/detail/nadace-forum-2000-se-ucastni-verejneho-shromazdeni-na-podporu-tibetu/
http://www.ausstellung-zwangsarbeit.org/cz/273/
http://www.ausstellung-zwangsarbeit.org/cz/273/
http://www.forum2000.cz/redirect.php?id=200021187&lang=10000001
http://www.forum2000.cz/redirect.php?id=200021187&lang=10000001
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worked in teams to find solu�ons for problems 
in the current online media, as well as develop 
projects for their communi�es. In two days 
teams created seven local news websites, 
which they will manage themselves. 

TOL teams meet in Turkey to discuss 
the Caucasus region

26 young people from Georgia, Armenia, 
Azerbaijan and the regions of South Ozze�a, 
Nargono-Karabakh and Abkhazia took an im-
portant step towards be�er communica�on 
and crossing dividing lines when they met 
in early May in Turkey. The workshop run by 
GO Group Media, our partner in Georgia, was 
designed to allow those a�ending to network, 
share personal stories, and learn and prac�ce 
cri�cal mobile journalism skills. The workshop 
was part of TOL’s project Mul�media and Mi-
nori�es: Empowering Journalism to Promote 
Reconcilia�on in the South Caucasus.

Transitions holds online journalism course 

Star�ng June 23, TOL along with Eurasia.net, 
is holding an online journalism course for the 

Hivos Culture project. This free course will 
consist of 6 journalism courses tailored to 
helping journalists from Central Asia improve 
their skills by collabora�ng with Western me-
dia. The five highest scoring students will then 
work with a western editor on stories with the 
possibility of their stories being published on 
Eurasia.net.
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TOL launches environmental 
Crowdfunding campaign

In early June, Transi�ons launched a crowd-
funding campaign to support Ecoreporter.ru, 
a Russian news website dedicated to crea�ng 
a safe place for journalist and eco-ac�vists 
to talk about the environmental crisis. Rus-
sian journalists o�en fear being punished for 
voicing their opinions about the crisis and 
ecoreporter.ru helps them get this info to the 
Russian public. The campaign is being held on 
Indievoices un�l the end of July. 
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