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Naše mise

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

Aktivity jednotlivých členů

Amnesty International

Amnesty International dohlíží 
na dodržování shromažďovacího práva

Na konci března hostil prezident Zeman svůj čín-
ský protějšek, Si Ťin-pchinga. Magistrátu a jed-
notlivým úřadům městských částí hlavního měs-
ta Prahy nahlásila Česko-čínská obchodní aso-
ciace a další organizace cirka 80 akcí. Všude byly  

nahlášeny příslušné počty účastníků shromáž-
dění, jak ale zjistili dobrovolníci Amnesty a dal-
ší aktivisté, často v nahlášený den a čas nebyl 
na daných místech nikdo. 

Na magistrátu lidé oznámili i akce na podpo-
ru lidských práv v Číně. Minimálně tří takových 
se chtěli zaměstnanci české Amnesty ve středu 
30. března zúčastnit. Policie ČR nám ale sdělila, 
že účast na shromáždění není možná z důvodu 

„vyššího zájmu“. V té době měl lokalitou prav-
děpodobně projíždět konvoj s čínským prezi-
dentem.

Z právní analýzy zpracované pro Amnesty 
vyplývá, že pokud magistrát a jednotlivé úřa-
dy pražských městských částí povolily takové 
množství shromáždění, je to v rozporu s meto-
dikou a instrukcemi vydanými samotným Ma-
gistrátem hlavního města Prahy. 

Společné aktivity

DEMAS na NGO market-u 

Dne 27. dubna 2016 se DEMAS zúčastnil veletr-
hu neziskovek NGO Market, který se uskutečnil 
v prostorách Fora Karlín v Praze. Na veletrhu 
se sešlo několik stovek neziskových organizací, 
které zde společně představily svou práci. Vele-
trh doprovodil celodenní program, určený zá-
stupcům neziskovek i veřejnosti. Neziskové or-
ganizace zde měly možnost představit své akti-
vity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, 
zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale 
i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné 
vedení své organizace.

Další informace o NGO Marketu naleznete 
zde.

Diskusní odpoledne 
o transformační politice

Asociace DEMAS v spolupráci se Zastoupením 
Evropské komise v ČR a Asociací pro meziná-
rodní otázky uspořádala dne 24. 6. 2016 již 
IV. diskusní odpoledne v rámci debatního cyklu 
věnovaného podpoře lidských práv, demokra-
cie a občanské společnosti ve třetích zemích, 
a to v kontextu hodnotové dimenze společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Akce, 
která se konala v Evropském domě v Praze, se 
skládala ze dvou na sebe navazujících debat. 
První debata se věnovala otázce Jak prosazovat 
lidskoprávní agendu vůči Rusku, druhá debata 
nadnesla otázku, zda Je Česká republika nadále 
lídrem lidskoprávní politiky EU. Výstupy z debat 
naleznete na www.demas.cz.

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2016/
http://www.demas.cz
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Ředitel české Amnesty Mark Martin požádal 
o informační schůzku primátorku Prahy Adria-
nu Krnáčovou a doufá, že ta mu porušování 
shromažďovacího práva vysvětlí a odůvodní. 
Chceme se zasadit o to, aby Česká republika 
respektovala základní lidská práva a aby se toto 
jednání nestalo precedentním.

Tým pražské primátorky Krnáčové v květnu 
odpověděl na naši žádost o schůzku a zpro-
středkoval Amnesty setkání s paní Martinou 
Děvěrovou, ředitelkou Magistrátu hl. m. Prahy, 
a Evou Novákovou, ředitelkou živnostenského 
a občanskoprávního odboru.

Amnesty šla na schůzku s cílem probrat 
rozpory magistrátu ve vlastních metodikách 
pro svolavatele shromáždění a zdůraznit lid-
skoprávní aspekt s ohledem na svobodu slova 
a shromažďování.

Z jednání vyplynulo, že v současné době exi-
stuje možnost nahlásit dvě shromáždění na jed-
no místo. Není to tedy tak, jak si většina veřej-
nosti (včetně Amnesty) vykládala, že by auto-
maticky platila „blokace“ místa, pokud tam již 
je nahlášena jiná akce. Magistrát v této situa ci 
akce nepovoluje, pouze zakazuje, a to v přípa-
dě, že se organizátoři mezi sebou nedokážou 
dohodnout. V takové situaci dostává přednost 
ten, kdo nahlásil akci jako první.

Úředníci se shodli, že o kontroverzi mediál ně 
sledované návštěvy čínského prezidenta vědí, 
ale není v jejich kompetenci věc nijak proaktiv-
ně řešit – vše se řídí poněkud vágním výkladem 
zákona. Extenzivnější výklad zákona navrhova-
ný Amnesty paní Děvěrová odmítla s tím, že by 
se mohly množit nežádoucí žaloby na magist-
rát. V návaznosti na to se debatovalo o novele 
shromažďovacího zákona, kterou se má zabývat 
Senát ČR. Obsahuje řadu pozměňovacích návr-
hů – např. konkretizaci místa a nutnost přítom-
nosti na akci, kterou za sebe nahlašuji.

Amnesty se zavázala hlasování o novele sle-
dovat a případně senátory informovat o lidsko-
právních rizicích, která by vycházela z nepřijetí 
upřesňujících pozměňovacích návrhů. Magist-
rát se zavázal viditelně uveřejnit ve svých me-
todikách k nahlašování shromáždění informaci, 
že je možné nahlásit několik akcí na jedno mís-
to. Dokument už aktualizoval.

Asociace pro mezinárodní 
otázky

Transformační projekty na Ukrajině 
a v Bělorusku

Na začátku letošního roku AMO společně 
s ukrajinským Stopfakem spustila projekt, který 
se zabývá bojem proti ruské propagandě pro-

střednictvím factcheckingu a zvýšením důvěry 
v regionální média. V rámci dvoudenního semi-
náře se zástupci Stopfaku setkali se svými kole-
gy z projektu Demagog.cz, kteří jim představili 
své aktivity a vysvětlili metodu, jak jejich prově-
řování informací funguje. Na něj navázal první 
seminář a workshop pro studenty a místní no-
vináře, který se konal v Charkově. V nadchá-
zejících měsících je plánováno spuštění české 
mutace webu Stopfake. 

V rámci dvouletého výměnného projektu 
rozvíjejícího kapacity ukrajinských univerzit 
vedli čeští experti seminář věnovaný vzdělávání 
ředitelů. V rámci něj se setkali s více než čtyři-
ceti řediteli škol z Kyjevské oblasti.

Náš další projekt rozvíjející alternativní vzdě-
lávání pro ukrajinské učitele pokračoval řadou 
workshopů. Od února proběhlo v ukrajinských 
regionech 12 seminářů věnovaných využití me-
tody ústní historie ve školní výuce. V květnu 
pak následoval cyklus seminářů zaměřených na 
dramatickou výchovu. Na začátku června přije-
lo do České republiky pět ukrajinských expertů 
s cílem seznámit se s inkluzivním vzděláváním.

AMO také zorganizovala studijní cestu sku-
piny sedmi běloruských učitelů zaměřenou na 
mediální výchovu na českých školách. Tomuto 
tématu se věnovala také v sérii vzdělávacích se-
minářů na třech běloruských školách, na které 
přednášeli ředitelé našich partnerských škol. Cí-
lem tohoto nového projektu je posílení me diál-
ní gramotnosti uvnitř běloruské společnosti.

Transformační projekty na Ukrajině a v Bě-
lorusku jsou realizovány s podporou MZV ČR 
a České rozvojové agentury.

Výzkumné aktivity

AMO představila již 10. vydání publikace Agenda 
pro českou zahraniční politiku. Ta ohodnotila čes-
kou diplomacii v roce 2015 známkou 3+ a před-
ložila svá doporučení pro následující rok. Analy-
tici kritizují zejména kroky prezidenta a reakci na 
uprchlickou krizi, vyzdvihují naopak prohlubová-
ní zahraničněpolitické spolupráce s Německem 
či Jižní Koreou. Představení publikace proběhlo 
v rámci debaty s ministrem zahraničních věcí Lu-
bomírem Zaorálkem a zástupci Parlamentu ČR.

AMO společně s dalšími partnery vyhlásila 
veřejnou soutěž, která by měla přinést návrhy, 
jak by měla vypadat nová architektura evrop-
ské azylové a migrační politiky. Nejlepší a nej-
propracovanější návrhy budou představeny na 
zářijové debatě v Praze.

Z našich nedávno vydaných publikací Vám 
doporučujeme například studii dopadů TTIP na 
ČR a její hospodářství, policy paper k blížícímu 
se polskému předsednictví V4, shrnutí průběhu 
tzv. uprchlické krize v roce 2015 či analýzu vy-
braných sektorů sdílené ekonomiky v ČR.

Vše aktuální najdete na našem webu, Face-
booku, Twitteru nebo YouTube. Nezapomeňte 

První seminář v rámci projektu Posílení veřejné 
kontroly v ukrajinských regionech se zástupci 
platforem Stopfake a Demagog.cz.

Debata Soumrak české zahraniční politiky, spojená s představením Agendy pro českou zahraniční politi-
ku 2016. Lubomír Zaorálek (ministr zahraničních věcí ČR) a Helena Langšádlová (poslankyně TOP 09).

http://www.amo.cz/posileni-verejne-kontroly-v-ukrajinskych-regionech/s/20710-o-projektu/
http://www.amo.cz/posileni-verejne-kontroly-v-ukrajinskych-regionech/s/20710-o-projektu/
http://www.amo.cz/posileni-verejne-kontroly-v-ukrajinskych-regionech/s/20710-o-projektu/
http://www.stopfake.org/
http://www.amo.cz/predavani-zkusenosti-se-skolskym-managementem-a-mezinarodni-spolupraci-phdpu/
http://www.amo.cz/cs/predavani-zkusenosti-se-skolskym-managementem-a-mezinarodni-spolupraci-phdpu/cesti-experti-vedli-seminar-venovany-koncepci-vzdelavani-reditelu-skol-v-kyjeve/
http://www.amo.cz/cs/predavani-zkusenosti-se-skolskym-managementem-a-mezinarodni-spolupraci-phdpu/cesti-experti-vedli-seminar-venovany-koncepci-vzdelavani-reditelu-skol-v-kyjeve/
http://www.amo.cz/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/
http://www.amo.cz/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/
http://www.amo.cz/cs/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/akce/vyuziti-metody-ustni-historie-ve-vyuce-modernich-dejin-na-strednich-skolach-2/
http://www.amo.cz/cs/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/akce/vyuziti-metody-ustni-historie-ve-vyuce-modernich-dejin-na-strednich-skolach-2/
http://www.amo.cz/cs/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/ukrajinsti-ucitele-absolvovali-skoleni-v-oblasti-dramaticke-vychovy/
http://www.amo.cz/cs/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/ukrajinsti-ucitele-absolvovali-skoleni-v-oblasti-dramaticke-vychovy/
http://www.amo.cz/cs/medialni-gramotnost-a-medialni-vychova-v-belorusku/belorusti-ucitele-se-seznamili-s-medialni-vychovou-na-ceskych-skolach/
http://www.amo.cz/cs/medialni-gramotnost-a-medialni-vychova-v-belorusku/serie-seminaru-na-beloruskych-skolach-se-venovala-medialni-vychove/
http://www.amo.cz/cs/medialni-gramotnost-a-medialni-vychova-v-belorusku/serie-seminaru-na-beloruskych-skolach-se-venovala-medialni-vychove/
http://www.amo.cz/medialni-gramotnost-a-medialni-vychova-v-belorusku/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku-2016/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku-2016/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/akce/soumrak-ceske-zahranicni-politiky/
http://www.amo.cz/azylova-a-migracni-politika-eu-do-roka-a-do-dne/
http://www.amo.cz/studie-dopadu-ttip-na-cr-a-jeji-hospodarstvi/
http://www.amo.cz/cs/nove-horizonty-cesko-polske-spoluprace/understanding-new-polish-intermarium-trap-or-triumph-for-the-visegrad-group/
http://www.amo.cz/cs/nove-horizonty-cesko-polske-spoluprace/understanding-new-polish-intermarium-trap-or-triumph-for-the-visegrad-group/
http://www.amo.cz/cs/azylova-a-migracni-politika-eu-do-roka-a-do-dne/uprchlicka-krize-v-roce-2015-a-evropska-odpoved/
http://www.amo.cz/cs/azylova-a-migracni-politika-eu-do-roka-a-do-dne/uprchlicka-krize-v-roce-2015-a-evropska-odpoved/
http://www.amo.cz/analyza-vybranych-sektoru-sdilene-ekonomiky-v-ceske-republice/
http://www.amo.cz/analyza-vybranych-sektoru-sdilene-ekonomiky-v-ceske-republice/
http://www.amo.cz/
https://www.facebook.com/AMO.cz/
https://www.facebook.com/AMO.cz/
https://twitter.com/AMO_cz
https://www.youtube.com/channel/UCn9h0tqlK_v74PtiVTS19Ng
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zde sledovat například novinky spojené s refe-
rendem o setrvání Spojeného království v EU, 
summitem NATO ve Varšavě nebo americkými 
prezidentskými volbami.

Člověk v tísni

Egyptská občanská společnost je 
v ohrožení – společné prohlášení

V posledních měsících čelí občanská společnost 
v Egyptě nebývalým útokům ze strany místních 
autorit. Mnoho lidí, kteří pracují pro nevládní 
organizace, bylo zadrženo, někdy i mučeno, 
a obviněno z přečinů na základě drakonických 
zákonů, bylo jim bylo zakázáno cestovat nebo 
byl zmrazen jejich majetek. Egyptské orgány 
systematicky porušují právo na svobodné vy-
jádření protestu a svobodu shromažďování. 
Člověk v tísni se proto spolu s dalšími deseti or-
ganizacemi připojil k prohlášení, které vyzývá 
egyptskou vládu, aby zastavila útoky na občan-
skou společnost a obránce lidských práv v zemi 
a v souladu s egyptským i mezinárodním prá-
vem umožnila aktivity na obranu lidských práv. 

„Současná situace je hrozná a pro občan-
skou společnost nebezpečnější než kdy dříve. 
Některé naše projekty na zlepšení ženských 
práv byly Ministerstvem sociální solidarity za-
staveny z bezpečnostních důvodů. Žádné kon-
krétní příklady ale nikdo nepředložil. Egyptské 
soudy, policie a armáda společně zasahují proti 
občanské společnosti a egyptské ústavě,“ říká 
Azza Soliman, předsedkyně organizace Center 
for Egyptian Women’s Legal Assistance. Prohlá-
šení zde: https://www.clovekvtisni.cz/en/artic-
les/egypt-civil-society-faces-existential-threat.

Propuštění ukrajinských vězňů z Ruska

Další dva Ukrajinci odsouzení ve vykonstruova-
ných procesech v Rusku jsou na svobodě. Šesta-
dvacetiletý Hennadij Afanasjev a čtyřiasedmde-
sátiletý Jurij Sološenko byli v úterý 14. června, 
tři týdny po propuštění Nadiji Savčenko, pro-
puštěni a vydáni na Ukrajinu.

Člověk v tísni se zapojil do kampaně LetMy-
PeopleGo, zasazující se o propuštění ukrajin-
ských politických vězňů v Rusku. I po propuš-
tění Hennadije Afanasjeva a Jurije Sološenka 
zůstává v ruských vězeních minimálně dvacet 
devět Ukrajinců. Dosud se na svobodu dostali 
čtyři z nich – kromě Afanasjeva a Sološenka to 
již dříve byla letkyně Nadija Savčenko a absol-
vent práv Jurij Jacenko. Člověk v tísni se anga-
žoval jak v případě Jurije Jacenka, tak v kauze 
čerstvě propuštěného Hennadije Afanasjeva. 
V obou případech finančně podpořil jejich ro-
diny, aby svým blízkým mohly zajistit kvalitní 
právní zastupování.

Dort pro Chadídžu na Saroměstském 
náměstí

Člověk v tísni oslavil čtyřicátiny ázerbájdžán-
ské investigativní novinářky Chadídži Ismailové 
v Praze na Staroměstském náměstí. Dva dny 
před svými narozeninami byla Ismailová pod-
mínečně propuštěna z vězení, kde pobývala 
na základě vykonstruovaných obvinění. „Pro-
puštění Chadídži je samozřejmě skvělá zpráva, 
neměla by ale zastínit skutečnost, že například 
před pár týdny přibyli na stále ještě dlouhý 
seznam politických vězňů v Ázerbájdžánu dal-
ší dva mladí lidé,“ říká Ivana Skálová, vedoucí 
Východoevropského programu Člověka v tísni. 
Ještě před propuštěním Ismailové opustilo vě-
zení několik dalších politických vězňů. Celková 
situace v zemi se ale významně nemění. Viz 
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/v-pra-
ze-se-slavily-narozeniny-propustene-azerba-
jdzanske-novinarky?src=112.

Jeden svět Brusel

Koncem dubna se v Bruselu konal již desátý 
ročník festivalu dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět Brusel. Projekcí a ná-
sledných debat s odborníky, aktivisty i filmaři se 
tento rok účastnilo dva tisíce diváků. Vítězným 
filmem festivalu se stal snímek George Kuriana 
Crossing. 

Divákům festivalu zaslal vzkaz Intigam Alijev, 
nedávno propuštěný ázerbájdžánský obhájce 
lidských práv: https://www.clovekvtisni.cz/cs/
clanky/dopis-intigama-alijeva.

Člověk v tísni vydal prohlášení k případu  
Igora Ševcova: https://www.clovekvtisni.cz/cs/
clanky/prohlaseni-spolecnosti-clovek-v-tisni-k-
pripadu-igora-sevcova?src=112.

EUROPEUM

I v druhém kvartálu roku 2016 pokračovaly 
debaty z cyklu Café Evropa, pořádané ve spo-
lupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR 
a Informační kanceláří Evropského parlamentu. 
Kromě debaty věnované tématu korupce, která 
se uskutečnila 20. dubna v Evropském domě, 
proběhly také tři debaty speciální. První z nich, 
v rámci oslav Dne Evropy 5. května, přinesla 
diskusi pod širým nebem na Střeleckém ost-
rově mezi Věrou Jourovou, Tomášem Halíkem 
a Tomášem Sedláčkem. Druhé speciální setká-
ní se uskutečnilo u příležitosti Noci literatury 
a bylo věnováno tématu Migrující literatura. 
Tou třetí pak byl PES City Talk: The Future of 
Schengen Cooperation s panelisty souběžně ko-
naného Summitu. 

EUROPEUM k 1. dubnu otevřelo jako vůbec 
první think-tank ze zemí V4 kancelář v Bruse-
lu. Oficiálního zahájení se ujal Lubomír Zaorá-
lek, který vyzdvihl přínos přítomnosti přední-
ho českého think-tanku v samotném centru 
evropského dění, v Bruselu. Ministr Zaorálek 
také nastínil roli, kterou by ČR ve strukturách 
EU měla v budoucnu přijmout. Jmenoval napří-
klad účast ve třetí fáze Evropské měnové unie 
nebo zajištění funkčního Schengenského pro-
storu. V rámci zahájení proběhla také veřejná 
debata na téma Czech EU Policy – Priorities and 
Expectations za účasti Jana Zahradila, Martina 
Špolce a Stevena Blockmanse.

Na počátku června proběhl první oficiální 
ročník Prague European Summit, který je no-
vou platformou pro vedení strategického dia-
logu o otázkách současných výzev EU a jejich 
společného řešení. Letošní konference s podti-
tulem The European Union in a Time of Crisis: 
Better Together? byla opět spolupořádána s Ev-
ropskými hodnotami a Ústavem mezinárodních 

http://www.amo.cz/clanky-a-publikace/?filtr=region&filtrRegion=143
http://www.amo.cz/clanky-a-publikace/?filtr=region&filtrRegion=143
http://www.amo.cz/clanky-a-publikace/?filtr=tema&filtrTema=112
http://www.amo.cz/clanky-a-publikace/?filtr=tema&filtrRegion=80&filtrTema=145
http://www.amo.cz/clanky-a-publikace/?filtr=tema&filtrRegion=80&filtrTema=145
https://www.clovekvtisni.cz/en/articles/egypt-civil-society-faces-existential-threat
https://www.clovekvtisni.cz/en/articles/egypt-civil-society-faces-existential-threat
https://www.clovekvtisni.cz/en/articles/egypt-civil-society-faces-existential-threat
https://www.facebook.com/LetMyPeopleGoUkraine.en/
https://www.facebook.com/LetMyPeopleGoUkraine.en/
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/v-praze-se-slavily-narozeniny-propustene-azerbajdzanske-novinarky?src=112
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/v-praze-se-slavily-narozeniny-propustene-azerbajdzanske-novinarky?src=112
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/v-praze-se-slavily-narozeniny-propustene-azerbajdzanske-novinarky?src=112
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/dopis-intigama-alijeva
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/dopis-intigama-alijeva
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prohlaseni-spolecnosti-clovek-v-tisni-k-pripadu-igora-sevcova?src=112
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prohlaseni-spolecnosti-clovek-v-tisni-k-pripadu-igora-sevcova?src=112
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prohlaseni-spolecnosti-clovek-v-tisni-k-pripadu-igora-sevcova?src=112
http://www.cafe-evropa.cz
http://www.praguesummit.eu
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vztahů. V Lobkowickém paláci během tříden-
ního programu promluvilo více než 40 řečníků 
z řad předních evropských politiků, expertů, 
akademiků, zástupců byznysu a novinářů. Pro-
gram zahájili svojí hlavní řečí místopředsedkyně 
Evropské komise Kristalina Georgieva a Lubo-
mír Zaorálek, pomyslnou tečkou konference 
pak bylo vystoupení premiérů zemí V4 – Bo-
huslava Sobotky, Beaty Szydlo, Viktora Orbána 
a Roberta Fica. Ve snaze poskytnout prostor 
pro strategické úvahy o společném evropském 
ukotvení V4 byla na premiérském panelu před-
stavena a zahájena série konferencí s názvem 
Budoucnost Evropy perspektivou Visegrádu, jež 
budou pořádat země V4 mezi lety 2016 a 2018.

EUROPEUM je jednou z osmi institucí, které se 
zapojily do projektu Think Visegrad Fellowship, 
vytvářejícího platformu pro strukturovaný dia-
log expertních výzkumníků ze zemí mimo V4 
o strategických tématech regionu střední Evro-
py. V rámci participace na tomto projektu bude 
EURO PEUM po dobu dvou měsíců spolupraco-
vat s Tijou Mimišević, ředitelkou European Re-
search Center, Bosna a Hercegovina.

Odborná publikační činnost pokračovala 
vydáním druhého příspěvku ze série Brussels 
Monitor Embedding NATO into the European 
Union Global Strategy: The Missing Link?, jehož 
autorem je vedoucí výzkumu Martin Michelot. 
Pojednává o spolupráci EU a NATO v rámci Glo-
bální strategie EU. EUROPEUM také publiko-
valo první Eastern Monitor od Věry Řiháčkové 
ENP Review – Towards Effective EU Action in 
the Eastern Neighbourhood, věnovaný kritic-
ké revizi hodnocení Evropské politiky soused-
ství. Výstupem projektu francouzského Institut 
Français des relations internationales (IFRI) 
Building Bridges Between National Perspec-
tives on the European Union je text The Eu-
ropean Union in the Fog, popisující současnou 
perspektivu České republiky v EU, s příspěvkem 
Vladimíra Bartovice. Ředitel institutu také při-
pravil podkladový dokument a závěrečná do-
poručení dalšího Národního konventu o EU.

V květnu proběhla krajská kola celostátní 
soutěže EuropaSecura, která se zaměřuje na 
bezpečnostní otázky a roli EU a NATO ve svě-
tě. V nich tříčlenné týmy složené ze studentů 
středních škol z celé ČR obhajovaly svoje bez-
pečnostní analýzy vypracované dle přesného 
zadání. Vítězné týmy z krajských kol postou-
pily do celostátního kola, které se uskutečnilo 
v úzké spolupráci s Armádou ČR a Minister-
stvem obrany ČR ve dnech 13.–17. června na 
vojenské základně v Brdech.

V červenci proběhne v Praze již 14. ročník 
European Summer School, pořádaný ve spo-
lupráci s Univerzitou Karlovou. Letošní inten-
zivní desetidenní program s názvem Europe in 
Motion se ponese ve jménu pohybu. Účastníci 
budou řešit témata migrační a dluhové krize, 
evropské politiky sousedství a dalších. Informa-
ce o všech aktivitách Institutu pro evropskou 
politiku EUROPEUM najdete na webu www.
europeum.org a na sociálních sítích.

Nadace Forum 2000

20. výroční konference Forum 2000

Letošní konference Forum 2000 se pod názvem 
Odvaha převzít odpovědnost uskuteční v Praze 
ve dnech 16.–19. října 2016. Rok 2016 s sebou 
nese dvě důležitá jubilea – dvacátou konferen-
ci Forum 2000 a nedožité osmdesátiny Václava 
Havla. „I letošní konference se bude věnovat 
jednomu z témat klíčových pro budoucnost 
demokracie, současně ale připomeneme i dů-
ležité milníky uplynulých let,“ říká Jakub Klepal, 
výkonný ředitel Nadace Forum 2000. Letošní 
konference bude doplněna Festivalem demo-
kracie. Festival demokracie je doprovodný pro-
gram konference Forum 2000. V jeho rámci bu-
dou probíhat přednášky, diskuse, výstavy a dal-
ší aktivity, které doplní a rozvinou konferenční 
témata. Na Festivalu demokracie se podílejí 
neziskové organizace, univerzity a řada dalších 
partnerů Fora 2000.

Chcete se zapojit? Kontaktujte nás na adre-
se robin.hendrych@forum2000.cz.

20th Annual Forum 2000 Conference 

This year’s Forum 2000 Conference entitled 
Courage to Take Responsibility will take place 
in Prague on October 16–19, 2016. This year 
the Forum 2000 Foundation celebrates two 
remarkable milestones: the 20th Forum 2000 
Conference and the 80th anniversary of Pres-
ident Havelʼs birth. „The conference will focus 
on a topic crucial to the future development of 
democracy, but we will also look back at im-
portant moments from the past,“ says Jakub 
Klepal, Executive Director of the Forum 2000 
Foundation. This year’s conference is accom-
panied by the Festival of Democracy. The Fes-
tival of Democracy is the associated program 
of the Forum 2000 Conference. It will include 
lectures, discussions, exhibitions and other ac-
tivities connected to the conference itself. The 
Festival is created in cooperation with various 
NGOs, universities and other institutions. 

Would you like to join in? Contact us at rob-
in.hendrych@forum2000.cz.

Občanské Bělorusko

Situace v Bělorusku se nemění

Ani více než tři měsíce poté, co byly zrušeny 
sankce proti běloruskému režimu, se situace 
v oblasti lidských práv nemění k lepšímu. Jen 
v tomto roce byly vyneseny tři rozsudky trestu 
smrti, další tři odsouzení čekají na výkon trestu 
a jeden rozsudek trestu smrti byl již velmi prav-
děpodobně vykonán. Neustále jsou omezovány 
různá práva na svobodu projevu, shromažďo-
vání a přesto, že zatím nedochází k tvrdému po-
tlačování protestů či demonstrací, aktivisté jsou 
masivně pokutováni a pronásledováni. Více  
v analýze neziskové organizace Libereco. 

Bělorusko na akademické půdě

Na pozvání z Katedry mezinárodních vztahů 
a evropských studií Masarykovy univerzity se 
5. dubna zástupce Občanského Běloruska zú-
častnil jako přednášející kurzu s názvem Demo-
kratizace v globalizovaném světě: komparace 
dobré (a špatné) praxe. Kromě různých strategií 
a metod uplatňovaných v oblasti podpory ob-
čanské společnosti a ochrany lidských práv, měli 
studenti také možnost diskutovat o současné 
situaci v Bělorusku, komparaci české a bělorus-
ké zkušenosti a v neposlední řadě i o kritickém  
přístupu k rozvojové praxi.

https://think.visegradfund.org/fellowship/
http://www.narodnikonvent.eu/1818/doporuceni-18/
http://www.europasecura.cz
http://www.essprague.eu/
http://www.europeum.org
http://www.europeum.org
mailto:robin.hendrych@forum2000.cz
mailto:robin.hendrych@forum2000.cz
mailto:robin.hendrych@forum2000.cz
http://www.civicbelarus.eu/?p=1029
http://www.lphr.org/en/
http://mve.fss.muni.cz/
http://mve.fss.muni.cz/
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Study visit novinářů Eurorádia

V polovině června přijela do Prahy skupina no-
vinářů z běloruského nezávislého Eurorádia. 
Přijeli na pozvání Občanského Běloruska, kte-
ré pro ně připravilo odborný program s řadou 
přednášek a workshopů s mezinárodně uzná-
vanými experty v oblasti nových médií a nejno-
vějších trendů žurnalistiky. Novináři měli také  
možnost seznámit se s chodem několika novino-
vých i rádiových redakcí (Respekt, Rádio Wave,  
Aktuálně.cz, AktuálněTV, Reportér). Důraz byl 
kladen na témata jako např. práce na sociálních 
sítích, investigativní žurnalistika, mobilní žur-
nalistika a praxe z terénu, která měli účastníci 
study visitu možnost vstřebávat od špičkových 
profesionálů ve svém oboru. 

Transitions Online

Transitions received record number of submis-
sions for Prague Media Point Conference! Over 
100 abstracts submitted, thanks to all authors! 
Registration is now open for non-presenting par-
ticipants. More information at toleducation.org.

A New TOL e-book: Making Waves: Migra-
tion To and From East Central Europe is now 
available! Making Waves is a compilation of 
news stories and events that encompass the 
lives of migrants from East Central Europe. In this 
special report, TOL examines the struggles and 
challenges immigrants face from 2012–2016  
as the reader experiences the challenges and 
political ramifications of seeking asylum away 
from home. All of our e-books are available on 
Amazon, and all proceeds will contribute to 
developing TOL’s content and programs. Once 
again, we thank you for your support!
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