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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: Second Call
for Proposals
Under the Visegrad-Balkan Public Policy Fund
– Young Researches Programme, the Pon�s
Founda�on (Slovakia), the Associa�on of Czech
Non-governmental Organiza�ons – DEMAS
(Czech Republic), the Founda�on for Development of Democra�c Rights – Demnet (Hungary), the Balkan Civil Society Development
Network – BCSDN (Macedonia) and the Kosovar Civil Sociey Founda�on – KCSF (Kosovo)
announce the second Call for Proposal for researchers and organiza�ons from Macedonia
to par�cipate in a undertake a project on the
topic of: Improving media professionalism

through prac�cal experience in Transi�ons.
The intern will be placed in Transi�ons (TOL)
which is an interna�onal publishing and media
development organiza�on based in Prague,
for a period of 3 weeks. Foreign Correspondent Training Course, 5–14 January 2014, is
part of the internship. The internship will be
conducted in coopera�on with DEMAS. More
informa�on can be found here.

EU-Russia Civil Society Forum
se přesouvá do Berlína
Sekretariát pla�ormy evropských a ruských
neziskových organizací EU-Russia Civil Society
Forum, jejíž činnost od roku 2010 koordinoval
DEMAS, se v příš�m roce přesune do Berlína.

Nové konsorcium ruských nevládních organizací, které bude implementovat druhou fázi projektu, povede German-Russian Exchange (GRE)
a dalšími členy konsorcia jsou polská Stefan Batory Founda�on, Netherlands Helsinki Committee z Nizozemska (Netherlands), Public Verdict
Founda�on a Agency for Social Informa�on
z Ruské Federace.
Členové EU-Russia CSF z Ruské federace
musí čelit kontroverznímu zákonu, který ukládá všem nevládním organizacím pobírajícím
finanční pomoc ze zahraničí označovat se na
veřejných lis�nách a na webu označením „zahraniční agent“. K diskusi na toto téma přispěla
svou analýzou spolupracovnice AMO, Nikol
Karasová. Její příspěvek k diskusi na téma si
můžete přečíst na stránkách EU-Russia CSF.

Aktivity jednotlivých členů
Agora Central Europe
Česká účast na Local Economic
Development Forum v Tbilisi
Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhlo v Tbilisi
již sedmé Fórum pro ekonomický rozvoj měst.
Pořadatelem bylo město Tbilisi, hlavním nositelem vedoucí ekonomického odboru města
pan Zviad Archuadze, velmi ak�vní člověk,
který se Tbilisi snaží pozvednout na světovou
úroveň. Fórum před sedmi lety zakládal spolu
se zástupci GIZ (Německé společnos� pro mezinárodní spolupráci).

Také díky této činnos� byla oslovena ředitelka Agory CE, Ivana Bursíková, aby se konference účastnila. Konference byla pořádána
jako součást European Week of Regions and
Ci�es – Open Days. V rámci Open Days proběhla panelová diskuse na téma Forma�on of

Název letošního Fóra byl Shaping tomorrow’s
ci�es for ci�zens today a celý program byl věnován instrumentům používaným při účas� veřejnos� na rozvoji měst a zapojování veřejnos�
do tvorby rozvojových strategií měst. Město
Tbilisi také hrdě představilo svůj nový strategický dokument vytvořený ve spolupráci s občany.
Agora CE v Gruzii již několik podporuje ak�vní přístup občanů k věcem veřejným, snaží se
občany vzdělávat a ak�vizovat. Pracuje také se
státní správou a samosprávou, kterým dává příklady dobré praxe a školí je v metodách a technikách zapojování veřejnos� do rozhodování.

Ivana Bursiková na konferenci v Tbilisi.

Public Space, kde I. Bursíková vystoupila s příklady dobré praxe spolupráce s veřejnos� při
formování veřejných prostor z ČR i zahraničí.
Přednáška měla výborný ohlas.
V dalším dni vedla I. Bursíková seminář na
téma Forma�on of Public Space pro účastníky
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z Gruzie i zahraničí. Workshop byl zajímavý, ale
plně potvrdil, že na poli spolupráce s veřejnos�
je (nejen) v Gruzii třeba vykonat ještě hodně
práce.
Konference proběhla za účas� desítek zahraničních expertů zejména z Německa a Polska, ale
i dalších zemí. Byli jsme rádi, že významný podíl
času i pozornos� si vydobyla prostřednictvím
vystoupení své zástupkyně i Česká republika.

Amnesty International
Amnesty International nechává
knihy mluvit
Sekce Vzdělávání k lidským právům Amnesty
Interna�onal ČR startuje nový projekt. Fair
Play – studen� za rovnoprávnost. Zaměřuje se
na prevenci diskriminace, rasismu a extremismu. Hlavní lákadlo? Živá knihovna.
Amnesty Interna�onal ČR (AI) rozběhla v letošním školním roce dlouhodobou spolupráci
s dvanác� základními a středními školami a nízkoprahovými kluby v Praze, Brně a Ús� nad Labem. Tam bude realizovat řadu vzdělávacích lidskoprávních ak�vit v rámci projektu Fair Play –
studen� za rovnoprávnost. Cílí na problema�ku
diskriminace, rasismu a extremismu. Amnesty
chce o těchto tématech mladé nejen informovat, ale taky zvýšit ak�vitu studentů a podpořit
je při pořádání vlastních akcí na ochranu lidských práv. Amnesty tak reaguje na narůstající
nesnášenlivost a rasis�cké nálady v české společnos�. Už v říjnu proběhly na všech školách
interak�vní workshopy, které studenty uvedly
do problema�ky. Mladí lidé se učili rasis�cké
a xenofobní postoje rozeznávat, seznámili se
s principy a fungováním předsudků a stereotypů a taky s důsledky, které mají na konkrétní
lidi. Teď přichází na řadu Živá knihovna.
V Živé knihovně si studen� místo knížek můžou „půjčit“ osobu se zajímavým životním příběhem, se kterou by si v reálném životě třeba
nikdy nepopovídali, a zeptat se jí na všechno,
co je zajímá. Osobnos�, se kterými se studen�
budou moci seznámit, jsou příslušníci různých
menšin žijících v České republice.
„Živá knihovna pomáhá studentům překonávat strach z neznámého, nabourávat zažité
stereotypy a dává jim možnost získat vlastní
zkušenost. Pro knihy je tento projekt zároveň
jedinečná příležitost podílet se na vnímání různých menšin a předávat své osobní zkušenos�
mladým lidem,“ vysvětluje Jiří Bejček, manažer
sekce Vzdělávání k lidským právům AI.
Živé knihy, které si studen� půjčí, jim jsou
po dobu cca 20 minut k dispozici a odpovídají
na jejich otázky, případně sami iniciují diskusi.

„Knihy“ si studen� půjčují po malých skupinkách, aby měli prostor pro osobní kontakt
a nebáli se například diskuse a otázek před
celou třídou.
Výběr živých knih je skutečně pestrý, od
studentky pocházející z Angoly přes uprchlici
z Afghánistánu, LGBT ak�vistu až po nevidomou sochařku.
Ve středu 6. listopadu proběhla na pražské
ZŠ Generála Janouška první Živá knihovna
a měla velký úspěch: „Myslel jsem si, že poučím já je…, ale nakonec jsem se hodně o sobě
naučil já od nich,“ shrnuje svou první zkušenost
„živá knížka“ Jan Dužda, student romis�ky.
Studen� 8.A zažili novou zkušenost. „Rozhovory s knihami byly zajímavé, příběhům
těch lidí bych asi ve filmu nevěřil… Vzkázal bych
spolužákům, že se mají, že mohli dýl spát, ale
myslím, že udělali chybu!“ shrnul svoje pocity
jeden z žáků.

Člověk v tísni

„Je důležité, aby mezinárodní společenství
i nadále a více podporovalo Barmu,“ uvedl během slavnostního předání v Knihovně Václava
Havla a zdůraznil, že je potřeba, aby se teď
svět zajímal zejména o konflikty kolem ústavy.
„Barmská ústava není demokra�cká a dává
velkou moc armádě.“ Diskusi o změnách ale
stávající vláda nechce přijmout.
Min Ko Naing ale nemá v úmyslu vstoupit do
poli�ky, chce se věnovat práci s lidmi a budování občanské společnos� v Barmě.
Min Ko Naing byl předsedou svazu studentů
v Barmě a klíčovou osobnos� povstání v roce
1988. V roce 1989 byl zatčen a uvězněn, propuštění se dočkal až po patnác� letech, v roce
2004. Mučení mu způsobilo trvalé zdravotní
následky. V srpnu 2007 se ocitl opět ve vězení,
odkud byl propuštěn až v roce 2012. Celkem
tedy strávil ve vězení dvacet let svého života.
V Praze se Min Ko Naing spolu s dalšími
významnými lidskoprávními obhájci z mnoha
zemí účastnil konference Občanská společnost:
Nezaručená svoboda, kterou pořádala Knihovna Václava Havla. Video z předání ceny.

Homo Homini pro Min Ko Naing
Barmský studentský vůdce a disident Min Ko
Naing převzal 3. října lidskoprávní ocenění
Homo Homini za rok 2000, které mu kvůli jeho
dlouholetému uvěznění nemohlo být dříve
předáno. „Nevěděl jsem, o jakou cenu jde. Tehdy jsem si ve vězení myslel, že už na mě všichni
zapomněli, ale díky této ceně jsem zjis�l, že
tomu tak není,“ uvedl Min Ko Naing, který v době, kdy mu cena byla udělena, trávil za mřížemi
jedenáctý rok. Člověk v �sni Min Ko Naingovi
udělil cenu Homo Homini za jeho nebývalou
odvahu, úsilí a boj za demokracii v Barmě.

Výročí smrti Anny Politkovské
V pondělí 7. října uplynulo sedm let od zavraždění ruské inves�ga�vní novinářky Anny Politkovské. Společnost Člověk v �sni toto výročí připomněla projekcí filmu Anna v přední linii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po skončení filmu
studen� diskutovali s ruskou novinářkou Irinou
Laguninou o současných poměrech v Rusku.
„Připomínat si výročí smr� Politkovské má
smysl, protože tlak na občanskou společnost
a nezávislé novináře v Rusku se v poslední době
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zase zvyšuje,“ říká Ros�slav Valvoda, vedoucí
Východoevropského programu Člověka v �sni.
Mezi viditelné projevy takového tlaku lze zařadit několik příkladů z poslední doby, jako například zatčení skupiny připomínající si na Rudém
náměs� v Moskvě demonstraci pro� okupaci
Československa z roku 1968 nebo zavření soukromé galerie, která vystavovala prezidenta
Vladimira Pu�na a premiéra Dmitrije Medveděva v ženském spodním prádle. V Rusku také
nadále roste legisla�vní tlak na sexuální menšiny. Mimo viditelné potlačování občanské společnos� se ruš� ak�visté a obránci lidských práv
potýkají s pravidelnou šikanou státní moci, která
také usiluje o jejich diskreditaci ve společnos�.

Návštěvy lidskoprávních aktivistů v Praze
Na pozvání Člověka v �sni přijelo během podzimu hned několik lidskoprávních ak�vistů. Z Kuby do Česka zavítal například Guillermo Fariňas,
který se jako mluvčí ak�vně podílí na činnos�
občanské pla�ormy UNPACU (Union Patrio�ca
de Cuba), která na východě země sdružuje
lidi nespokojené s vládním režimem. Jedná
se o nejpočetnější skupinu odpůrců Castra na
Kubě, kde je opozice spíše roztříštěná (reportáž
ČRo). Na krátkodobé stáže přijeli do Prahy také
mladí lidé z Běloruska, Podněstří nebo Libye.
Účastnili se odborných seminářů a školení,
vystupovali jako hosté na veřejných debatách.
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Analýza: Role českého soukromého
sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci
Autorem analýzy je Radomír Špok. Práce se
soustředí na českou zahraniční rozvojovou spolupráci a zapojení soukromého sektoru do ní.
Práce vznikla v rámci projektu Update of
the current status of implementa�on of
interna�onal/bilateral trade regimes with ODA
recipients and the current role of civil society
and private sectors as development actors in
the new EU Member states.

Analýza: Role občanské společnosti
v rozvojové spolupráci
Autorem analýzy je Věra Řiháčková. Text se
soustředí na českou zahraniční rozvojovou spolupráci a její realizaci skrze organizace občanské společnos�. Práce vznikla v rámci projektu
Update of the current status of implementa�on of interna�onal/bilateral trade regimes
with ODA recipients and the current role of civil society and private sectors as development
actors in the new EU Member states.

Článek: Visegrád, the United States
and the Future of European Security
Cooperation
Autorem je Tomáš Weiss. Text analyzuje budoucnost transatlan�cké bezpečnostní spolupráce
a zkoumá možné způsoby posílení této spolupráce se zaměřením na země Visegrádské skupiny.

EUROPEUM
Během uplynulých měsíců vydalo EUROPEUM
následující články a analýzy:

Discussion paper: Česká politika v EU
– artikulace zájmů a taktitka při jejich
prosazování

Research Paper: External diplomatic
perceptions of Visegrad cooperation
Autorem je Rick Fawn, který byl hostujícím výzkumníkem v Ins�tutu pro evropskou poli�ku
EUROPEUM v rámci projektu Think Visegrad

podpořeného Mezinárodním Visegrádským
fondem. Text byl napsán v rámci stejného
projektu.

Policy Paper: Energy security in Central
and Eastern Europe: Towards a common
approach
Členkou autorského týmu byla Helena Schulzová. Text analyzuje možnos� spolupráce
středo- a východoevropských zemí ve věcech
energe�cké bezpečnos�.

Nadace Forum 2000
Diskuse k připomenutí snídaně
prezidenta Mitterranda
s československými disidenty
Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze pořádá diskusi k připomenu� 25. výročí setkání francouzského
prezidenta Françoise Mi�erranda s osmi československými disidenty.
Původní setkání při snídani se konalo dne
9. prosince 1988 v Buquoyském paláci – sídle
francouzského velvyslanectví v Praze – a mezi
přítomnými disidenty byl například Václav Havel, Jiří Dienstbier či Václav Malý. Setkání představovalo DE FACTO oficiální uznání československého disentu západním demokra�ckým
státem. Pro disidenty se tak stalo impulsem
pro další vývoj ak�vit cílených pro� zkostnatělé
poli�cké struktuře československého státu.
Diskuse k připomenu� této památné snídaně proběhne ve středu 11. prosince 2013,
a to opět v prostorách francouzského velvyslanectví v Praze. Mezi pozvanými hosty bude

Autorem je David Král. Jedná se o diskusní příspěvek, který vznikl jako podkladový materiál
pro kulatý stůl „Česká poli�ka v EU – Ar�kulace zájmů a tak�ka při jejich prosazování“.
Dokument představoval odrazový můstek pro
navazující debatu.

Analýza: Úvod do české rozvojové politiky
Autorem analýzy je Vladimír Bartovic. Text
vznikl jako součást komplexního projektu
Update of the current status of implementa�on of interna�onal/bilateral trade regimes
with ODA (Official Development Assistance)
recipients and the current role of civil society
and private sectors as development actors in
the new EU Member states.

Snídaně prezidenta Mi�erranda s československými disidenty.
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několik původních účastníků, historiků, akademiků a diplomatů. Diskuse se zaměří nejen na
dědictví setkání Françoise Mi�erranda s československými disidenty, ale také na význam
obdobných aktů v současné diplomacii.
Více informací o diskusi naleznete zde.

Otevřené prohlášení k příkazu k zadržení
egyptského aktivisty Ahmeda Mahera
Nadace Forum 2000 vyjadřuje hluboké znepokojení nad příkazem k zadržení vydaným egyptskými orgány na Ahmeda Mahera (32), blogera,
ak�vistu a zakladatele Hnu� mládeže 6. dubna.
Příkaz k zadržení byl vydán poté, co se Maher
26. listopadu 2013 zúčastnil demonstrace před
egyptským parlamentem pro� novému zákonu
omezujícímu protesty. Byl obviněn z podněcování protestů a řada dalších osob byla zadržena. Domníváme se, že tento nový zákon představuje hrozbu pro svobodu shromažďování
a umožňuje bezpečnostním složkám používat
pro� demonstrantům nepřiměřenou sílu.
Ahmed Maher se zúčastnil výroční konference Forum 2000 Společnos� v přerodu, jež se
konala v Praze v září 2013. Ve svých příspěvcích
hájil respekt vůči demokra�ckým principům
a právnímu státu. Jako představitel občanské
společnos� v Egyptě opakovaně zdůraznil potřebu komplexního transformačního procesu
ve své vlas�.
Ve světle výše zmíněných skutečnos� se naléhavě obracíme na egyptské úřady, aby příkaz
k zadržení Ahmeda Mahera s okamžitou platnos� zrušily. Dále apelujeme na vládu Egypta,
aby c�la, hájila a prosazovala právo na mírumilovné shromažďování a dodržovala právo na
svobodu projevu. Nadace Forum 2000 se rovněž
zavazuje monitorovat další vývoj v Egyptě.
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Transitions
E-learning for Social Change
Two pilot online courses on Social Media for
Social Change and Online Security were held in
October as part of Transi�ons’ “Connec�ng the
Dots” project. The live courses were designed
as a prelude to a series of ac�vi�es that will result in comprehensive stand-alone courses on
the same topics addressing the needs of civil
society ac�vists in the Eurasia region. Altogether, over 50 par�cipant spots were filled for
the four 60-minute sessions offered over the
span of two weeks, during which trainers and
par�cipants were able to interact online. The
courses were co-financed by the Interna�onal
Visegrad Fund (IVF), the Na�onal Endowment
for Democracy (NED) and the United Na�ons
Democracy Fund (UNDEF).

Googling Internet Freedom
A new partnership between TOL and PASOS
embodies a new network of policy centers
across Central and Eastern Europe and Central
Asia. The product? A joint research project that
involves producing country reports reviewing
legisla�on and other policies by early next year,
as well as interviews with all of the key players.
These efforts to make Internet freedom and
digital rights a priority will help to evaluate if
the V4 countries are true leaders. Taking the
lead on the research effort will be four of the
region’s most prominent think tanks: the Associa�on for Interna�onal Affairs in Prague, the
Center for Media and Communica�on Studies
at the Central European University in Budapest, the Ins�tute of Public Affairs in Warsaw,

and the Ins�tute for Public Affairs in Bra�slava.
The project also represents TOL’s first collabora�on with Google to promote digital rights
and Internet freedom.

Transitions Recognized for Leading
the Way in Online Training
An interview with TOL’s execu�ve director and
editor in chief, Jeremy Druker, was featured in
the October blog post of The Engine Room’s Social Tech Census, a global database of advocacy groups, events, organiza�ons, and projects.
The segment highlighted TOL’s new online
training pla�orm for civil society ac�vists, inaugurated this fall with a series of pilot courses
on social media and Internet security. “We see
a huge poten�al in online learning,” Jeremy
said. “It is difficult, expensive, and dangerous
to train in parts of this region – and new technology makes it possible to reach across closed
borders and provide an alterna�ve school. It is
open to all and everyone can a�end.”

Free Speech Conference in Kyiv
Poland’s Res Publica Nowa, a TOL partner that
seeks to enhance discussions on culture, poli�cs, and society in Central Europe, held a Free
Speech Partnership Conference in Kyiv from
25–27 October. The conference’s headlining
theme was “Discourses of Moderniza�on:
Technology and Democracy in a Global Context.” A main topic of discussion was focused
on the paradox of moderniza�on in the region:
Central and Eastern European countries are at
the forefront of advancement, while the development of “modern” poli�cs – democra�c,
trustworthy, and rela�vely corrup�on-free –
remains a distant goal. More than 40 journal
editors from over 14 na�ons – including countries in the Eastern Partnership and Visegrad
Four, Austria, Germany, and Russia – par�cipated in the various dialogues.

8th New Media Workshop in Moldova

Egyptský ak�vista Ahmed Maher se zúčastnil letošní konference Forum 2000.

The last workshops of the second series of seminars in Moldova were held this past fall on
the 19th of October and the 30th of November.
TOL is proud to announce that 134 par�cipants
were trained in this second series, which consisted of eight workshops (two in Chisinau and
Cahul, and one in Calarasi, Causeni, Singerei,
and Ialoveni-Puhoi) that focused on three
main topics: an introduc�on to new media and
how to create a blog; crea�ng online content;
and promo�ng and communica�ng on social
networks.
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Data Journalism Bootcamp 2.0
From 16–17 December, TOL is organizing a data journalism and inves�ga�ve journalism boot
camp. Paul Radu, the founder of the RISE project and Inves�ga�ve Dashboard in Bucharest,
will be leading the event. He will be joined by
Crina Boros, a data journalist and inves�ga�ve
reporter from Thomson Reuters in London.
The two-day boot camp will allow par�cipants
to learn about how they can use data to report
interes�ng and unique stories. Addi�onally,
Paul will discuss some methods he has developed for the “Follow the Money” journalism his
projects are famous for.

Consultations in Moldova
Par�cipants from a first series of new media
workshops have been consulted in efforts to
increase the success of their regional projects.
One of the most ac�ve projects became h�p:
//miles�imici.info/. TOL assisted the website
by guiding the developers through making
necessary technical adjustments.

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné poli�cké či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.
Čtvrté číslo Zpravodaje DEMAS
vychází v prosinci 2013
DEMAS
Asociace pro podporu
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1

Členské organizace DEMAS:
Agora Central Europe
Asociace pro mezinárodní otázky
Centrum pro komunitní práci
Centrum pro studium demokracie a kultury
Člověk v �sni
EUROPEUM
Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
PASOS
Transi�ons

info@demas.cz / www.demas.cz
IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539

Organizace s pozorovatelským statusem:
Arcidiecézní charita Praha
Amnesty Interna�onal
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