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Naše mise

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

DEMAS na Foru 2000

Sekretariát DEMAS spolu se svými členskými 
organizacemi a Zastoupením Evropské komi-
se v ČR připravil již třetí debatní odpoledne 
o transformační politice, které se tentokrát ko-
nalo u příležitosti 19. výroční konference Fora 
2000 v pondělí 14. září odpoledne. První panel, 

na němž vystoupili Ales Bialiatski, Pavel Pšeja, 
Maryia Sadouskaya – Komlach a Ivana Skálová, 
se věnoval různým aspektům vzdělávání ob-
čanské společnosti. Druhý panel, zaměřený na 
otázku lidských práv v evropské a české zahra-
niční politice, byl složen ze zástupců předních 
českých parlamentních stran – Petr Fiala, Karel 
Schwarzenberg, Pavel Svoboda a Pavel Telička. 
Více informací o obou panelech naleznete zde.

Nepodbízejte se diktátorům – 
české nevládní organizace 
vydaly výzvu politikům

Nepřehlížejte porušování základních práv 
a svobod a represivní praktiky autoritářských 
režimů a učiňte dodržování lidských práv téma-
tem jednání s jejich představiteli, to je hlavní 
bod výzvy adresované politikům „Nepodbízejte 
se diktátorům, aneb Demokratovo desatero“, 
kterou podpořilo více než 50 českých nevlád-
ních organizací, včetně členů DEMAS. 

Dokument shrnuje základní zásady, které by 
naši ústavní představitelé měli zohledňovat při 
svých zahraničních cestách do zemí s autoritář-
skými režimy. Například setkávání se s disiden-
ty a nezávislými novináři nebo obezřetnost při 
veřejném vystupování, aby jej nemohla zneužít 
místní propaganda. Celý text výzvy je přístupný 
na stránkách: www.nediktatorum.cz.

„Nelíbí se nám stále častější cesty našich po-
litiků do zemí, kde za kritické postoje lidem hro-
zí vězení, mučení nebo i smrt – cesty, které jsou 
v rozporu s tradiční českou zahraniční politikou, 
která staví na podpoře lidských práv,“ říká Ši-
mon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, 
která výzvu iniciovala.

„Česká republika si za dlouhodobou podporu 
disidentů ve světě získala uznání, je to naše jed-
noznačně pozitivní identita navenek. Je chyba, 
když nás nepromyšlený program cest některých 
našich politiků o tuto dobrou pověst připravu-
je,“ doplňuje Jakub Klepal, ředitel organizace 
Forum 2000.

Společné aktivity

Aktivity jednotlivých členů

Petr Fiala, Karel Schwarzenberg a moderátor 
politického panelu Vít Dostál diskutují o evropské 
transformační politice.

Amnesty International

V Amnesty vrcholí kampaň věnující  
se násilí na ženách

Češi nemají ani přibližnou představu o tom, jak 
často u nás dochází ke znásilnění nebo kdo ho 
páchá. Mnoho z nich je navíc přesvědčeno, že 
vina je často také na straně ženy – když se na-
příklad vyzývavě obléká, flirtuje nebo je opilá. 
Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro Am-
nesty International.

V Česku je každý rok znásilněno přes 7 tisíc 
žen, ale jen 2 % pachatelů soudy potrestají. 
Lidé přitom mají dojem, že se tyto činy počítají 
jen v řádu stovek a potrestán je až každý druhý. 
Většina respondentů se také domnívá, že ná-
silníkem je nejčastěji neznámý pachatel, který 
si oběť vybere náhodně – skutečnost je přitom 
zcela opačná. Průzkum zjišťoval i názor lidí na 
to, zda je žena za určitých okolností za znásilně-
ní spoluzodpovědná – pokud je například opilá, 

prochází sama opuštěným místem nebo se vy-
zývavě obléká. 

„Ano“ odpovídala zhruba třetina respon-
dentů a až polovina dotázaných mužů. 

„Nejsilnější souhlas vyslovují muži ve věku 
18–34 let, kteří jsou podle statistik také nejčas-
tějšími pachateli těchto činů,“ uvádí Jiří Nepala 
z agentury Focus, která průzkum provedla.

Výsledky ukazují, že většina obyvatel má 
o znásilnění zcela zkreslené představy. „9 z 10 
případů znásilnění žena, která ho prodělala, 
vůbec nenahlásí. Do značné míry za to mohou 
právě předsudky – ženy mají dojem, že pokud je 
znásilnil jejich známý nebo partner, nebude se 
případem nikdo zabývat. Často mají také oba-
vu, že se na ně okolí bude dívat jako na spoluvi-
níky, a že si za znásilnění vlastně můžou samy. 
Raději tak s tímto traumatem žijí bez toho, aby 
kontaktovaly policii, nebo alespoň odborníky, 
kteří nabízejí pomoc,“ vysvětluje Gabriela Bár-
tová z Amnesty International ČR. 

„Tato zpráva, která vyplývá z průzkumu, je 
pro naši společnost alarmující. Lidé nemají sku-
tečný pojem o problematice násilí na ženách 
a nevnímají ženu jako oběť násilí, ale jako spo-
luviníka,“ dodává socioložka Hana Stelzerová 
z České ženské lobby.

I kvůli těmto společenským tabu je znásil-
nění a jiné formy sexuálního násilí problém ob-
rovsky rozšířený v Česku i celé Evropě – podle 
Agentury EU pro základní práva se s ním ale-
spoň jednou v životě setká až třetina žen. Na 
to upozorňuje kampaň Stop násilí na ženách, 
kterou Amnesty International spolu s Českou 
ženskou lobby a dalšími partnerskými organi-
zacemi spustila letos v červnu.

Na stránkách www.stop.cz jsme zveřejnili 
petici, která vyzývá českou vládu k bezodklad-
nému přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci 
a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. 

Prostřednictvím webových stránek nebo in-
fostánků ji už podpořilo na 7 tisíc lidí. Úmluva 

http://www.demas.cz/novinky/8306-debatn-cyklus-o-transforma-n-politice-zpr-vy-z-debat
http://www.nediktatorum.cz/
http://www.stop.cz
http://www.stop.cz
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žádá členské státy o přijetí konkrétních opatře-
ní a vytvoření základního standardu v boji proti 
násilí na ženách – mimo jiné volá po zakotvení 
trestnosti jednotlivých druhů násilí v zákonech, 
zajištění azylových domů nebo telefonních li-
nek pomoci obětem či po tom, aby se země 
výskyt násilí snažily monitorovat. 

Česko je momentálně mezi posledními čtyř-
mi státy EU, které se k úmluvě zatím nepřipo-
jily. Aktivisté Amnesty předali petici na konci 
září na Ministerstvu spravedlnosti ČR s výzvou 
k tomu, aby se situace rychle řešila.

Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO)

V září a říjnu probíhalo přihlašování na Pražský 
studentský summit (Model EU je určen pro 
vysokoškoláky) a také na vzdělávací program 
ALYAS – AMO Lectures for Young Asia Scholars, 
který je určen studentům magisterských a dok-
torských cyklů a mladým výzkumníkům se zá-
jmem o Asii. 

AMO uspořádala v rámci letošní konferen-
ce Forum 2000 panelovou diskuzi o reformách 
vzdělávacího systému na Ukrajině. Akce s účas-
tí ukrajinského náměstka ministra školství Ole-
ga Derevianka, europoslankyně Michaely Šoj-
drové, analytika Yevhena Hlibovitského a ředi-
tele České rozvojové agentury Michala Kaplana 
byla moderována ředitelkou AMO Vlaďkou 
Votavovou. 

AMO doplnila sympozium k české zahranič-
ní politice o mezinárodní kulatý stůl zaměřený 
na stav Východního partnerství a ENP review. 
AMO zde prezentovala výsledky výzkumného 
projektu Trendy Východního partnerství, které 
jsou nyní dostupné i v ruštině. Akce byla po-
řádána s podporou Mezinárodního visegrád-
ského fondu. Výsledky stejného projektu také 
představil ředitel Výzkumného centra Vít Do-
stál v Bratislavě na Café Európa. Hlavním téma-
tem setkání byla budoucnost evropské politiky 
sousedství tváří v tvář ruské agresi na Ukrajině 
a uprchlické krizi, video a shrnutí jsou k dispo-
zici zde. 

AMO také před prázdninami uspořádala 
uzavřený kulatý stůl se členy ukrajinské Nestor 
Group. Hlavním tématem byla touto skupinou 
vydaná strategie pro modernizaci Ukrajiny, 
která nastiňuje hlavní cíle a nástroje pro trans-
formaci ukrajinské společnosti a hospodářství. 
Dále proběhla pracovní snídaně s Rozou Otun-
bajevovou, bývalou prezidentkou Kyrgyzstánu 
a zakladatelkou Iniciativy Rozy Otunbajevové. 
V průběhu akce, které se zúčastnili zástupci 
státních institucí a akademické sféry, se deba-
tovalo o politické a ekonomické situaci součas-
ného Kyrgyzstánu a vývoji v širším středoasij-
ském regionu.

V rámci našeho ukrajinského projektu za-
měřeného na rozvoj alternativního vzdělá-
vání proběhly v Kyjevě semináře věnované 
multikulturní výchově doplněné o workshopy 
z dramatické výchovy. Ukrajinci se tak pod ve-

dením lektorů z Masarykovy univerzity mohli 
seznámit s tématem, které kvůli vnitřní migraci 
na Ukrajině nabývá na významu. Kromě toho 
AMO uspořádala studijní cestu ukrajinských ex-
pertů do České republiky věnovanou inkluzivní-
mu vzdělávání a školskému managementu. Její 
náplní byla setkání s českými odborníky z uni-
verzit a státní správy a také exkurze do základ-
ních škol a Jedličkova ústavu. 

AMO také zahájila implementaci nového 
vzdělávacího projektu na Ukrajině, jehož cílem 
je zavedení nového kurzu managementu ve 
vzdělávání a rozšíření mezinárodní spolupráce 
na Perejaslav-Chmelnické státní pedagogické 

univerzitě v Kyjevské oblasti. Pokračuje také 
spolupráce s Masarykovou univerzitou na 
vzdělávacím projektu zaměřeném na zavádění 
reforem a zvyšování odbornosti veřejné sprá-
vy v oblasti terciálního vzdělávání na Ukrajině. 
Zmíněné projekty byly podpořeny z prostředků 
České rozvojové agentury a Programu transfor-
mační spolupráce MZV ČR.

V rámci publikační činnosti doporučujeme 
zejména tyto texty: policy paper o zapoje-
ní zemí Visegrádské skupiny do transformace 
a reforem v zemích severní Afriky po arab-
ském jaru, briefing paper zabývající se novou 
koncepcí působení České republiky v Evropské 
unii a policy paper zaměřený na české před-
sednictví ve Visegrádské skupině. Příspěvky 
na AMO blogu zaměřené na českou zahraniční 
politiku se věnovaly perspektivě členství Gruzie 
v NATO, auditu plnění doporučení AMO k české 
zahraniční politice, proměnám českého diplo-
matického sboru pod Lubomírem Zaorálkem, 
ruskému potravinovému embargu, hledání 
společné visegrádské důvěry, česko-srbským 
vztahům, vnitropolitickému vývoji v Turecku 
a migrační krizi v Evropě.

Veškeré informace o naší činnosti najdete ne-
jen na webu a Facebooku, ale také na Twit eru. 

CEELI Institute

CEELI Institut podporuje nezávislost 
soudnictví

Ve dnech 18.–19. září 2015 se na zadarské uni-
verzitě uskutečnila mezinárodní soudcovská 
konference, kterou organizoval CEELI Institut 
ve spolupráci s Asociací chorvatských soudců. 
Konference se zúčastnilo 50 soudců převážně 
ze střední a východní Evropy a Balkánu. Hlav-
ními tématy konference byla problematika 
hodnocení soudců, etika soudců a efektivita 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Bě-
hem konference byl také představen dokument 
Manual on Independence, Impartiality and In-
tegrity of Justice, který byl vypracován skupi-
nou deseti soudců v rámci projektu CEELI In-

Panelová diskuse AMO na Foru 2000

Studijní cesta ukrajinských pedagogů 

Předseda Nejvyššího soudu Chorvatské republiky 
Branko Hrvatin zahajuje Mezinárodní soudcovskou  
konferenci v chorvatském Zadaru.

http://registrace.studentsummit.cz/
http://registrace.studentsummit.cz/
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http://iir.cz/article/7th-international-symposium-czech-foreign-policy
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http://www.amo.cz/
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https://twitter.com/AMO_cz
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stitutu „Central and Eastern European Judicial 
Exchange Network“. Manuál, který tematicky 
kompiluje 130 mezinárodních standardů z ob-
lasti soudnictví, má sloužit jako jednoduchý 
pomocný nástroj pro každodenní práci soud-
ců. Manuál stejně jako podrobnější informace 
k soudcovské konferenci naleznete na strán-
kách CEELI Institutu. 

Člověk v tísni

Ázerbájdžán – další vysoké tresty 
pro kritiky režimu

Chadidža Ismajlová, investigativní novinářka, 
redaktorka Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svo-
boda a laureátka mnoha mezinárodních cen 
byla 1. září 2015 v Baku odsouzena k 7,5 letům 
vězení. Ismajlová byla zadržena v prosinci mi-
nulého roku a obviněna z řady trestných činů 
včetně zneužití pravomocí, nabádání k sebe-
vraždě, daňových úniků, nelegální obchodní 
činnosti a zpronevěry.

„Tento politicky motivovaný rozsudek má 
být trestem za odvážnou novinářskou práci 
Chadid ži a má za cíl tímto umlčet jednu z nejvý-
raznějších kritiček ázerbájdžánského diktátor-
ského režimu,“ říká Ivana Skálová ze společnosti 
Člověk v tísni. „Připojujeme se proto k dalším 
desítkám organizací po celém světě, které po-
žadují její propuštění.“

Ismajlová je další z řady obětí režimu, kte-
rý se tímto drastickým způsobem vyrovnává 
se svými kritiky. Více než 80 politických vězňů 
a atmosféra strachu, která paralyzuje celou 
společnost, staví Ázerbájdžán na post regionál-
ní jedničky v potírání základních občanských 
práv a svobod.

V půlce srpna byla například odsouzena 
přední ázerbájdžánská obhájkyně lidských práv 
Lejla Junus k osmi a půl letům vězení. Její man-
žel, profesor historie Arif Junus, dostal sedm let. 
Rozhovor s jejich dcerou Dinarou naleznete zde. 
Rozhovor s Eminem Millim, ázerbájdžánským 
novinářem a bývalým politickým vězněm, zde.

Bělorusko bez politických vězňů?  
Uvidíme po prezidentských volbách!

V srpnu propustil běloruský prezident Alexan-
dr Lukašenko šest politických vězňů, mezi nimi 
i svého protikandidáta na post prezidenta 
v roce 2010 Mikalaje Statkeviče. Po téměř pěti 
letech vězení byli propuštěni i aktivisté Mikala 
Dzjadok, Igar Alinevič, Jaŭgen Vaskovič a Ar-
cjom Prakapenka, kteří se v roce 2010 zapojili 
do protestních akcí proti režimu. Poslední ze 
šestice, Jury Rubcoŭ, strávil ve vězení necelý 

rok za to, že nosil tričko s nápisem Lukašenko,  
odejdi!

Tisková služba prezidenta uvedla, že Lu-
kašenko se rozhodl vězně propustit z důvodu 
„humanismu“. Experti však tento krok dávají do 
souvislosti především s právě probíhající prezi-
dentskou kampaní (prezidentské volby jsou 
naplánované na 11. 10. 2015) a snahou, aby 
Západ běloruský režim legitimizoval. Mohlo by 
tak dojít ke zmírnění či úplnému zrušení sankcí 
a otevření nových finančních zdrojů, které by 
pomohly s řešením těžké ekonomické krize, 
kterou země zažívá.

Valentin Stefanovič, místopředseda nevlád-
ní lidskoprávní organizace Vjasna 96, jíž před-
sedá také nedávno propuštěný Ales Bjaljacký, 
se domnívá, že odstranění represivní legislativy 
a jejího uvádění do praxe se v nejbližší době 
nedá očekávat. 

Ukrajinský režisér Oleh Sencov byl 
v Rusku odsouzen na dvacet let

Symbolicky den po oslavách 24. výročí ukrajin-
ské nezávislosti byl ruským vojenským soudem 
v Rostově na Donu odsouzen k 20 letům vězení 
ukrajinský filmový režisér a odpůrce anexe Kry-
mu Oleh Sencov. 

Deset let si má odpykat i ukrajinský aktivis-
ta Oleksandr Kolčenko. Sencov byl uznán vin-
ným z „vytvoření teroristického uskupení, kte-
ré vedl, z dvou teroristických útoků a přípravy 
dalšího teroristického útoku, z pokusu o získání 
výbušnin, nezákonného držení palné zbraně 
a nábojů organizovanou skupinou“. Obžaloba 
pro Sencova navrhovala trest 23 let, pro Kol-
čenka 12 let vězení, obhajoba žádala zproštění 
viny v plném rozsahu.

„Rozsudek považujeme za naprosto absurd-
ní a politicky motivovaný. Ukrajinští občané byli 
de facto uneseni z ukrajinského území, drženi 
ve vazbě v Rusku a zbaveni veškerého práva na 
spravedlivý proces,“ říká vedoucí Východoev-
ropského programu společnosti Člověk v tísni 
Ivana Skálová. Více zde. 

Člověk v tísni k problematice uprchlíků 
a migrace 

Přečtěte si rozhovor o migraci se Šimonem 
Pánkem, ředitelem Člověka v tísni.

EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 
společně se Zastoupením Evropské komise 
v ČR a Informační kanceláří Evropského parla-

mentu pořádal další ze seminářů v Evropském 
domě. Před prázdninami byl úspěšný seminář 
„Evropská armáda“, na nějž na podzim na-
vázaly semináře „Demografický vývoj v EU“ 
a „Společná energetická politika EU a Rusko“. 
V dalších týdnech se můžete těšit na semináře 
„TTIP“ a „Vzestup nacionalismu“. Během pod-
zimu EUROPEUM také pořádá regionální semi-
náře v Jihlavě, Liberci, Ústí nad Labem a Hradci 
Králové, jejichž tématem bude demografie 
anebo imigrace.

V červnu EUROPEUM pořádalo první, a prav-
děpodobně zdaleka ne poslední, veřejnou akci 
v Bruselu – Seminář o Eurozóně a V4. Začátkem 
července pak EUROPEUM hostilo skupinu minis-
terských úředníků z Ukrajiny v rámci transfor-
mačního projektu Civil Servants Mobility Pro-
gramme V4 Think Visegrad. Tématem návštěvy 
byla spolupráce neziskového sektoru vůči státu 
a naopak nastavení komunikace mezi státem 
a neziskovými organizacemi. Již po třinácté EU-
ROPEUM pořádalo European Summer School, 
tentokrát s podtitulem „Challenges for Europe“, 
za účasti 26 studentů z 10 zemí, kterým byl při-
praven pestrý vzdělávací i volnočasový program. 

V rámci konference Forum 2000 EUROPEUM  
spolu s Heinrich Böll Stiftung Prague pořádalo 
panelovou diskuzi „Krym – zapomenutý polo-
ostrov?“.

V září byl také Lubomírem Zaorálkem na 
tiskové konferenci oficiálně představen Prague 
European Summit, jehož je EUROPEUM jedním 
z organizátorů. 

Ředitel Vladimír Bartovic byl hostem ČT24, 
kde komentoval Junckerovu zprávu o EU a také 
v pořadu Horizont ČT24 odpovídal na otázky 
týkající se uprchlické krize. Uprchlickou krizí 
a především postojem Visegrádské čtyřky se 
zabývají také příspěvky na blogu iHNed.cz od 
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http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/215411058050917/video/423471
http://europeum.blog.ihned.cz/
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Věry Řiháčkové a Martina Michelota. Během 
uplynulých týdnů EUROPEUM také publikova-
lo dva policy briefy Ivo Šlosarčíka – Karetní hry 
a triky národních parlamentů v Evropské unii 
a Elections to the European Parliament and the 
Constitutional Court of the Czech Republic.

Vyjma zmíněných aktivit EUROPEUM před-
stavilo nové logo, které bude základem postup-
né obměny vizuální identity.

Občanské Bělorusko

Pravidelný předvolební zpravodaj

Bělorusko čekají 11. října prezidentské volby. 
Od 23. července připravuje OB na svých webo-
vých stránkách pravidelný předvolební zpravo-
daj, jehož cílem je přiblížit českým čtenářům 
průběh předvolební kampaně před letošními 
prezidentskými volbami.

Každý týden si mohou čtenáři přečíst nej-
novější informace o aktuálním dění v Bělorus-
ku, o rozličných způsobech narušování před-
volební kampaně státními orgány, o mediální 
manipulaci a v neposlední řadě o jednotlivých 
opozičních kandidátech a jejich programových 
prioritách. Všichni tři opoziční politici uchá-
zející se o kandidaturu na prezidenta (Taťána 
Korotkevič, Sergej Kaljakin a Anatolij Lebeďko) 
odpověděli na otázky OB.

Průběh voleb je tradičně rozporován voleb-
ními pozorovateli. Falzifikaci volebních výsled-
ků usnadňuje skutečnost, že se hlasuje celý 
týden a například velké množství zaměstnanců 
má předem určeno, kdy se k volební urně do-
stavit. Bonmot, že v Bělorusku se nevolí hlaso-
vacími lístky nýbrž volebními protokoly okrsko-
vých komisí, tak nabývá reálné kontury.

Ales Bjaljacki v Praze

Letošní konference FORUM 2000 s názvem De-
mokracie a vzdělání se za asistence Občanské-
ho Běloruska zúčastnil přední běloruský akti-
vista a ředitel centra lidských práv Vjasna, Ales 
Bjaljacki. Při zahajovací ceremonii celé kon-
ference měl Ales Bjaljacki možnost vystoupit 
s úvodním projevem, ve kterém zkritizoval ne-
demokratičnost nadcházejících prezidentských 
voleb a snahu současného režimu manipulovat 
občany pomocí strachu. Ve svém projevu va-
roval před ruskou agresivitou, jejíž další obětí 

by se dle jeho názoru mohlo stát i Bělorusko. 
A v neposlední řadě vyjádřil solidaritu všem 
aktivistům, kteří se snaží bojovat za lepší a svo-
bodnější svět a apeloval na všechny přítomné, 
aby zvýšili své úsilí a těmto bojovníkům za lid-
ská práva pomohli. Názory Alese Bjalackého 
jsou z větší části shrnuty v rozhovoru pro Český 
rozhlas.

Ales Bjaljacki měl zároveň možnost poho-
vořit o vzdělávání aktivistů v Bělorusku v rámci 
panelu Civil Society: Democracy and Education, 
jenž se konal 14. září v Evropském domě v Pra-
ze ve spolupráci s DEMAS (viz výše).

Transitions

TOL at Forum 2000

Jeremy Druker, TOL’s executive director, mode-
rated a panel on media in emerging democ-
racies at the 19th annual Forum 2000 Con-
ference, which took place between 13 and 
16 September in Prague. The theme this year 
for the prestigious international conference 
was education, and dozens of panels and relat-
ed events assessed the current state of democ-
racy as related to the educational field, with an 
audience of several thousand from the Czech 
Republic and around the world.

On 15 September Jeremy moderated a pa-
nel discussion called “The Educational Role 

of Media in Emergent Democracies,” which 
explored whether the media in such states 
should be playing a different role than in ma-
ture democracies. The panel included the fol-
lowing speakers: Shadi Hamid from Brookings 
Institution‘s Center for Middle East Policy; 
Rodger Potocki from the National Endowment 
for Democracy (NED); and Altay Goyushov, 
a scholar and activist from Azerbaijan.

Using post-Arab Spring Egypt as an exam-
ple, Mr. Hamid pointed out the extreme diffi-
culties of simply receiving the facts in a coun-
try emerging from dictatorship, something we 
take for granted in the West. Mr. Potocki said 
that NED’s efforts were often focused on pro-
viding support to young media aiming to shape 
the marketplace of ideas and set the orienta-
tion of their countries in turbulent times. And 
Mr. Goyushov explained how crucial the inde-
pendent media can be when the educational 
system remains subservient to unreformed 
political groups.

At the end of the session, Jeremy took the 
opportunity to introduce Press Start, a soon-
to-be-launched crowdfunding platform aiming 
to create a new way of funding the best and 
bravest reporters working in the developing 
world and in countries in transition. This TOL 
initiative will connect journalists seeking to 
report stories that are important to their com-
munities, and who may risk their careers and 
lives, with people around the world who be-
lieve in a free flow of information and under-
stand its importance to democracy. Sign up at 
the site for the latest news on the upcoming  
launch!

On Assignment in Prague

In July, TOL offered its popular training course 
for aspiring foreign reporters. From 5–13 July, 
participants hailing from seven different coun-
tries met in the Czech Republic to learn how to 
break into foreign reporting, find their feet in 
a foreign country, pitch ideas to editors, adapt 
their stories for multiple media, and many oth-
er things. They also learned about the special 
challenges that women foreign correspondents 
face. In addition, much of their time was spent 
completing a real-life reporting assignment on 
the streets of Prague under their guidance of 
lead trainer Michael J. Jordan, who has report-
ed from 28 countries over the past 20 years, for 
a variety of media. 

We were particularly proud to have had 
Thu Htun as a recipient of a TOL scholarship to 
atend. Thu is a Burmese journalist now living 
in the Czech Republic, after almost two dec-
ades spent as a political prisoner because of 
his role as a student activist during the 1988 
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 uprising. Since being released from prison, he 
has worked as a journalist in Thailand and now 
the Czech Republic.

“I really appreciated the opportunity to at-
tend the course,” said Thu Htun. “Until now, my 
reporting experience was limited to writing for 
websites, so I was happy to learn about pho-
tojournalism, multimedia and radio reporting. 
I would like to express my gratitude to Transi-
tions for giving me a chance to meet like-mind-
ed people among the other participants, and to 
learn about their experiences.”

Two students also received Michael T. Kauf-
man fellowships to atend the course. Begin-
ning in 2015, TOL has been offering a fellow-
ship in honor of Mike, the late founding editor 
of Transitions, TOL’s print predecessor, and 
a long-time foreign correspondent at The New 
York Times. The fellowship is designed to en-
courage students from North America, West-
ern Europe, and Australia to explore and report 
on Central and Eastern Europe. The winners 
this year were Irene Broer from the Nether-
lands and Lars Gesing from Germany.

“It is a great honor, and an even greater 
challenge, to follow in the footsteps of genuine 
trailblazers such as Michael T. Kaufman, and 
many others who work as frontline foreign cor-
respondents, such as the speakers we encoun-
tered during the last days of the training,” Lars 
said.

“I left Prague and the workshop not only full 
of inspiration, but also with my own piece of 
reporting, and with ideas for future journalis-
tic endeavors, some of which, thanks to what 
I have learned these last few days, might be-
come book projects. At the age 26, and with 
less than a decade of experience under my belt, 
I hadn‘t thought that reaching for these kinds 
of stars was possible in the immediate future. 
But after many conversations with the speak-
ers, trainers and other participants, I know that 
I am ready to take my career to the next level.”

Watch the video to see what the other re-
cipient of our July 2015 Foreign Correspondent 
fellowship, Irene Broer from the Netherlands, 
said about the impact of the course on her 
journalism career.

Taking the Polish experience to Moldova

Also in mid-July, Transitions ran a four-day 
workshop in Chisinau, the capital of Moldo-
va, for Russian-speaking journalists and media 
representatives. The workshop was atended 
by nine participants from five media outlets 
that are based in Chisinau, Tiraspol, and Balti.

The topics of the workshop ranged from 
running a digital newsroom and integrating 
digital content across a website, to creating 
special projects for greater engagement with 
the local community and increasing user en-
gagement. Grzegorz Piechota – head of edi-
torial development and social campaigns at 
Gazeta Wyborcza, Poland’s popular daily news-
paper – conducted the workshop and brought 
a wealth of expertise, having spearheaded the 
digital transformation of Gazeta’s newsroom 
and the development of innovative new busi-
ness models.

The workshop is part of a year-long program 
to provide training and networking opportuni-
ties to a select group of Russian-speaking con-
tent producers throughout Europe and Eurasia 
in order to improve the quality and impact of 
their journalism. The program, supported by 
the National Endowment for Democracy, also 
include workshops, a Social Innovation Camp, 
e-learning courses, free new media consulting, 
and editorial mentoring.

GoG South Caucasus Workshop in Prague

TOL is always happy to welcome old friends 
to Prague, and we had a prime opportunity 
at the end of July. Go Group Media, a Tbili-
si-based media development organization and 
former TOL partner, held a workshop between 
29–31 July as part of its Caucasus Authors 
Course – the region’s only journalism skills en-
hancement program that has brought togeth-
er reporters from across the South Caucasus, 
including its three disputed territories. TOL 
helped with logistics and organized a round-
table on the frozen conflicts in the Caucasus 
and Russia’s role. The meeting brought togeth-
er prominent Abkhaz journalists and experts, 
who enjoyed a fruitful exchange of ideas on the 
topic with representatives from Czech NGOs, 
the Czech Foreign Ministry, and others. 

In the past, TOL worked with Go Group on 
a project called „Multimedia and Minorities: 
Empowering Journalism to Promote Reconcil-
iation in the South Caucasus“ project, which 
aimed to to impel the media in the South Cau-
casus to play a major role in promoting region-
al peace and stability through responsible re-
porting. Trainees from Georgia, Armenia, Azer-
baijan and the breakaway regions of Abkhazia, 
South Ossetia, and Nagorno-Karabakh worked 
on their own and together on short films de-
picting life in the region (many of the films can 
be found here). This project was supported by 
the Visegrad Fund, the Black Sea Trust, and the 
National Endowment for Democracy (NED).

Pressing Start at the GMF

One of the biggest events on our summer cal-
endar was the Deutsche Welle Global Media 
Forum at the end of June. With a topic right 
up our alley – “Media and Foreign Policy in the 
Digital Age” – the event gathered several thou-
sand journalists, media experts, and others in 
Bonn from 22–24 June for a fascinating few 
days of plenary sessions, panel discussions, 
and presentations. Best of all (for us), we had 
a prime opportunity to introduce a long-in-the-
works project that we’re planning to launch 
this fall: Press Start – the first crowdfunding 
platform designed specifically to support jour-
nalists where the press cannot report freely. 
The site will create a new way of funding the 
best and bravest reporters working in the de-
veloping world and countries in transition. To 
learn more about Press Start and sign up for 
updates, you can visit our splash page.

Not only did we have a booth to promote 
the project, but TOL Executive Director Jer-
emy Druker got to speak at length about our 
ambitions with the site as a panelist during 
a workshop hosted by Ashoka, called “Local 
news, global affairs – Playing by the old rules 
will not work in the new paradigm.” The audio 
is available here. A big thanks to Ashoka, an 
international network of social entrepreneurs, 
for organizing the panel and playing such an 
instrumental role in the development of Press 
Start through its Globalizer program.
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More Press Start Buzz

Jeremy also presented the project and its po-
tential for supporting investigative reporting at 
a meeting in March of journalists and activists 
from across the post-communist region, or-
ganized by the UNDP regional hub in Istanbul. 
The event’s main focus was on open data, and 
TOL was also included in the program because 
of our role in encouraging the growth of data 
journalism in countries such as Moldova and 
Ukraine. A video produced on the event can 
be viewed here. Jeremy also introduced Press 
Start to a group of net activists at the amazing 
Point conference in Sarajevo in May. Organized 
by old friends Zasto Ne and other regional or-
ganizations, the conference each year gathers 
civic groups working in the area of political ac-
countability and new technologies, and always 
manages to be a mixture of fascinating panel 
discussions and a lot of fun.

Our upcoming activities

Populism, Authoritarianism and the Media 
Conference – November 12–14, 2015
Foreign Correspondent Course – January 3–12, 
2016 
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