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Naše mise

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

Společné aktivity

Konference Building Consensus 
about EU Policies on Democracy 
Support

Ve dnech 9. a 10. března 2009 úspěšně proběh-
la dlouho očekávaná mezinárodní konference 
Building Consensus about EU Policies on Demo-
cracy Support, na níž se setkalo na 150 převáž-
ně zahraničních odborníků na téma Evropská 
unie a podpora demokracie. 

Konference, kterou pořádalo Ministerstvo za-
hraničních věcí ČR a Evropská komise ve spolu-
práci s European Partnership for Democracy 
a asociací DEMAS, se stala oficiální doprovod-
nou akcí českého předsednictví v Radě EU. Akce 
byla oficiálně zahájena v pondělí 9. března od-
poledne zdravicemi ministra zahraničních věcí 
Karla Schwarzenberga a bývalého prezidenta 
Václava Havla, pod jejichž záš�tou se celá akce 
konala, jakož i pozdravem zástupkyně hos�tel-
ské organizace Gabriely Dlouhé z Odboru lid-
ských práv a transformační spolupráce MZV ČR. 

Pondělní panely byly věnovány obecným 
otázkám spojeným s demokracií: Proč právě 
demokracie? Jsou demokra�cké hodnoty stále 

aktuální? Jaké jsou zkušenos� a doporučení 
členských států EU dalším zemím? Posledním 
pondělním řečníkem a zároveň zvláštním hos-
tem celé konference byla bývalá předsedkyně 
kanadské vlády Kim Campbell. 

Úterní panely byly zaměřeny na prak�ckou 
podporu demokra�zace, její implementaci v cí-
lových oblastech či roli EIDHR a členských stá-
tů Evropské unie v tomto procesu. Aby nebyl 
pohled na celou záležitost pouze jednostranný, 
byli k debatě přizváni též zástupci cílových zemí 
jako např. Zimbabwe, Arménie, Malawi, Ukraji-
na a Libanon.

Nutno podotknout, že celá konference se 
nesla v duchu jedné velké diskuze, která čile 
pokračovala i po ukončení jednotlivých diskuz-
ních panelů. 

Závěrečné oficiální materiály z konference 
budou prezentovány v příš�m Zpravodaji.

Kulatý stůl na téma Ukrajina

Schůzka s pracovním názvem Kulatý stůl na 
téma Ukrajina ve věci koordinovanějšího po-
stupu českých neziskových organizací, Minis-
terstva zahraničních věcí ČR a Evropské unie na 
Ukrajině se uskuteční 6. 4. 2009 od 16 hodin 
v prostorách Asociace pro mezinárodní otázky 
v Žitné ul. č. 27 v Praze.

Předmětem jednání bude především: 

 1.  Vzájemné seznámení českých NGO, které již 
působí nebo chtějí působit na Ukrajině.

 2.  Osvětlení poli�cké koncepce působení 
České republiky na Ukrajině a navázání 
kontaktu s příslušnými odborníky na MZV 
(odborníci z OSVE).

 3.  Objasnění strategie Evropské unie na Ukra-
jině a možnos� podávání grantových pro-
jektů ze zdrojů EU (se zástupcem Evropské 
komise v Kyjevě).

 4.  Konzultace cílových skupin na Ukrajině 
(s představiteli ukrajinské kanceláře Open 
Society Fund).

 5.  Vytvoření seznamu již par�cipujících 
subjektů, případná tvorba databáze.

 6.  Diskuze.

Zdroj: Studio Toast – Dušan Tomek

Zdroj: Studio Toast – Dušan Tomek
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Agora Central Europe

Ve dnech 23. až 28. dubna se uskuteční studijní 
návštěva deví�členné delegace právníků a pra-
covníků neziskového sektoru a státní správy 
z Arménie. Návštěva proběhne v rámci projek-
tu Integra�on of European Values of the An�-
-Corrup�on Sphere for Armenia: Prac�ce of 
Visegrad Group Countries, jehož nositelem je 
arménská organizace AYLA (Armenian Young 
Lawyers Associa�on). Projekt je zaměřen na 
dva tema�cké okruhy: boj s korupcí a reformu 
veřejné správy, jež byly rovněž náplní seminářů, 
které se již konaly v Polsku a v Jerevanu. Příkla-
dy zemí Visegrádu – Polska a České republiky, 
mají sloužit jako modelové situace.

Asociace pro mezinárodní otázky

Asociace pro mezinárodní otázky (ČR) společně 
s Prague Security Studies Ins�tute (ČR), Ústa-
vem mezinárodních vztahů (ČR), Ins�tute for 
Security and Development Policy (EU), East Eu-
ropean Democra�c Centre (Polsko), Zagranica 
group (Polsko), Polish Ins�tute of Interna�onal 
Affairs (Polsko), European Partnership for De-
mocracy (EU), European Council on Foreign 
Rela�ons (EU) a Heinrich Böll Founda�on (Ně-
mecko) pořádá 5. a 6. května 2009 mezinárod-
ní konferenci Eastern Partnership: Towards Civil 
Society Forum jako oficiální doprovodnou akci 
českého předsednictví.

Hlavním cílem konference je zprostředkovat 
dialog zástupců občanské společnos� člen-
ských zemí EU a šes� zemí Východního part-
nerství o významu, obsahu i prak�cké imple-
mentaci této inicia�vy a formulovat konkrétní 
doporučení pro dynamický rozvoj této dimenze 
Evropské poli�ky sousedství.

Dne 7. května 2009 proběhne v Praze v rámci 
českého předsednictví summit, na kterém bude 
přijata poli�cká deklarace ustavující Východní 
partnerství, jejímž cílem je prohloubit stávající 
spolupráci Evropské unie se zeměmi regionu – 
Běloruskem, Ukrajinou, Moldavskem, Arménií, 
Ázerbájdžánem a Gruzií v rámci Evropské sou-
sedské poli�ky. 

Dojde tak k naplnění dlouhodobých snah čes-
ké diplomacie i nevládního sektoru a inicia�vy 
dalších členských zemí EU, především Švédska 
a Polska. 

Cílovou skupinou jsou zástupci občanské 
společnos� zemí EU a zemí Východního part-
nerství; představitelé členských států EU, zá-

stupci vládních orgánů České republiky, Švéd-
ska, Polska a dalších členských států, poli�č� re-
prezentan� (policy makers), akademická obec, 
odborná veřejnost, masmédia, studen� vyso-
kých škol, výzkumné organizace, zahraniční ana-
ly�ci a další zahraniční i domácí hosté se zájmem 
o téma.

Konference bude usilovat o to, aby:

 • vytvořila pla�ormu pro diskuzi, networking 
a výměnu názorů zástupců nevládního sekto-
ru obou stran partnerství a stala se základem 
činnos� Fóra občanské společnos� Východ-
ního partnerství ve snaze podní�t vzájemné 
porozumění, produk�vní dialog a efek�vní 
spolupráci;

 • demonstrovala podporu občanské společ-
nos� na obou stranách Partnerství a zájem 
o intenzivní spolupráci v jeho rámci;

 • podpořila a dodala dynamiku procesům a cí-
lům Východního partnerství, které se dotýka-
jí občanské společnos�, především v počát-
ku jeho fungování, a vyslala jasný signál, že 
spolupráce na Partnerství je v zájmu občanů 
těchto zemí;

 • umožnila iden�fikaci klíčových oblas�, ve kte-
rých je možné tento zájem proměnit v prak-
�cké výsledky �m, že zástupcům obou stran 
dá příležitos� prezentovat své návrhy v ob-
las� prak�ckého využi� nástrojů a projektů 
obsažených v Partnerství, na nichž se může 
podílet nevládní sektor, zástupcům Komise, 
Rady a švédského předsednictví.

Připraveny jsou tyto tema�cké okruhy:

1) Building a Partnership of Shared Values?
Tema�cké zaměření: Demokracie, dobrá vláda 
(good governance) a lidská práva

Východní partnerství představuje (společně 
s Radou Evropy a OBSE) nástroj pro asistenci 

zemím regionu při rozvoji stabilních demokra-
�ckých ins�tucí a podporu dobré vlády díky 
intenzivnějšímu zapojení občanské společnos� 
v oblastech, jako jsou lidská práva, volební stan-
dardy, svoboda médií, boj pro� korupci apod. 
Implementace standardů dobrého vládnu� je 
také jedním z důležitých předpokladů rozvoje 
business prostředí v regionu, včetně rozvoje 
podmínek a příležitos� pro evropské firmy.

2) Resolving Conflicts: Pre-condi�on 
for Development in other Areas?
Tema�cké zaměření: 
Bezpečnost a budování míru

Válka mezi Ruskem a Gruzií ohledně separa�s-
�ckých regionů Abcházie a Jižní Ose�e v srpnu 
2008 a další konflikty v Podněstří, na Krymu 
a v oblas� Náhorního Karabachu brzdí přiblí-
žení Východní Evropy k Evropské unii. Podpora 
občanské společnos� a důvěrotvorných pro-
středků (confidence building measures) v kon-
fliktních regionech a přes linie příměří a rozvoj 
odborných kapacit občanské společnos� po-
mohou překonat hluboce zakořeněné nesho-
dy, které přetrvávají na nejvyšších poli�ckých 
úrovních.

3) EU Role in Economic Convergence 
of EaP Countries
Tema�cké zaměření: Ekonomická integrace

Ekonomická integrace by měla být jedním z klí-
čových přínosů Východního partnerství. Nová 
inicia�va by urychlila jednání o dohodách o vol-
ném obchodu (Free Trade Agreements). Sbližo-
vání trhů však vyžaduje zásadní reformy v oblas-
tech, jako je boj s korupcí, adopce nové legisla�-
vy a přije� principů tržního hospodářství apod. 
Společné ekonomické zájmy jsou dobrým star-
tovním bodem, nicméně není možné naplnit 
původní očekávání obou stran bez pokroku ve 
výše zmíněných oblastech. 

Aktivity jednotlivých členů
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4) Connec�ng Neighbours: From Infrastruc-
ture to People-to-People Contacts 
Tema�cké zaměření: Komunikace, energe�cká 
bezpečnost a doprava, usnadnění vízového 
režimu

Existuje široké spektrum témat, která jsou spo-
jena s problema�kou kontaktů a spojení mezi 
lidmi v zemích EU a Východního partnerství. 
Jedním z nejdůležitějších je energe�cká bez-
pečnost. Toto téma je zároveň úzce spojeno 
s problema�kou infrastruktury – v současné 
době prak�cky neexistují dopravní sítě mezi 
zeměmi EU a Partnerství. Prak�cké kontakty 
lidí pak komplikují současné vízové režimy. 
Podstatné zlepšení propojenos� zemí i lidí by 
jednoznačně přispělo k pokroku také v ostat-
ních oblastech spolupráce.

Centrum pro studium 
demokracie a kultury

Monitoring evropské legislativy

CDK publikuje každý měsíc tzv. Monitoring 
evropské legisla�vy, ve kterém od roku 2004 
sleduje všechny důležité kauzy. Dění v Evropské 
unii na první pohled ovlivňuje pouze fenomén 
krize a s ním spjaté návrhy na její tu efek�v-
nější, tu méně efek�vní řešení. Pravda je ale 
taková, že unijní ins�tuce přijímají i „běžnou“ 
legisla�vu, byť často zpětně obhajovanou jako 
panaceum na krizi. Důvodem je to, že v řadě 
případů jsou vázány konkrétními časovými lhů-
tami, a pokud ne (např. při prvním čtení v Ev-
ropském parlamentu), pak coby deus ex machi-
na působí skutečnost, že v červnu budou mít 
„evropš� občané“ možnost si po pě� letech 
znovu (v České republice podruhé) zvolit své 
zástupce do Evropského parlamentu.

Kombinace uvedených faktorů působí ve vý-
sledku tak, že objem projednávané/přijímané 
legisla�vy se v posledních měsících zvyšuje.

Do březnového monitoringu jsou zařazeny 
ty kauzy, o nichž se v Česku (kvůli krizi, ale i z ji-
ných důvodů) hovoří spíše méně, a přitom mo-
hou běžný život ovlivnit mnohem více než často 
nezávazné poli�cké deklarace svázané s krizí. 
Je to např. otázka průmyslových emisí (IPPC), 
tzv. euroviněta (mýtné pro kamiony), normy tý-
kající se ekodesignu a ekoznačení nebo pokra-
čování regulace roamingu.

Podstatné jsou některé teprve plánované 
ak�vity typu návrhu na zřízení Evropského 
úřadu pro podporu azylové poli�ky či Zpráva 

Marii Petreové týkající se kvality potravin, kte-
rá navrhuje nové způsoby označování potravin 
s odkazem na zemi původu.

Novému dění se nevyhnula ani exponovaná 
oblast energe�ky: příslušné ins�tuce EU se za-
čaly zabývat finančním rozměrem nově přijaté 
legisla�vy (klima�cko-energe�cký balíček) i no-
vých strategických plánů Komise. Stranou zá-
jmu nezůstává ani „věčná“ otázka budoucnos� 
primárního práva. Nejde přitom pouze o pro-
ces ra�fikace Lisabonské smlouvy, kde došlo ve 
sledovaném období k posunům i na straně ČR, 
ale také o bezprostřední budoucnost ins�tu-
cionální struktury a míry zastoupení členských 
států v ní.

Více na www.cdk.cz

Transitions

Romani Journalist Advancement Project

As part of an ini�a�ve aimed at suppor�ng 
professional Roma journalists in Central and 
Eastern Europe and the Balkans, TOL held an 
orienta�on seminar for the project’s regional 
coordinators from 26 to 28 February 2009 in 
Prague. The year-long Romani Journalist Ad-
vancement Project, which builds on an earlier 
TOL training ini�a�ve for Roma journalists, will 
provide more specialized skills to senior train-
ees and basic-skill training to new par�cipants, 
especially through coopera�ve repor�ng pro-
jects. Among other ac�vi�es, the project will 
involve par�cipants in ”shoulder-to-shoulder“ 
repor�ng, with TOL field trainers working side-

by-side with the trainees on stories in their 
home countries. The Prague seminar took 
stock of the current situa�on with Roma media 
and Roma topics in the mainstream media, in-
cluding a discussion of the main obstacles and 
the ways forward. The par�cipants received 
training in u�lising new media technologies in 
their work. The seminar also featured a prac�-
cal repor�ng assignment, focusing on the work 
of Roma teaching assistants in Czech schools as 
a possible story topic.

The project, which con�nues un�l Decem-
ber 2009, is supported by the Open Society 
Ins�tute’s Media Program and the Bri�sh Em-
bassy in the Czech Republic.

Interactive Tech Tools for Better 
Transparency – 2009

At the beginning of February, TOL held a new 
media workshop in Riga for NGOs from the EU’s 
new member states in coopera�on with its lo-
cal partner, Providus. The workshop, held on 
5-6 February, featured a number of leading new 
media prac��oners providing advice on creat-
ing and publicizing powerful new media sites, us-
ing successful examples such as MySociety.org; 
discussions also included a review of several 
pilot projects funded through this ini�a�ve, 
a year-long project supported by the European 
Commission and the CEE Trust. For a full pro-
gram and list of par�cipants, please visit h�p:
//i�-riga.wikidot.com/start. Following the con-
clusion of the workshop, par�cipants took part 
in BarCamp Bal�cs, an interna�onal confer-
ence for new media enthusiasts to learn about 
the latest trends and showcase their projects 
to a like-minded public.

Činnost DEMAS je určována nezávisle 
a výhradně členskými organizacemi, 
nevyjadřuje žádné poli�cké či ideologické 
postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.

Druhé číslo Newsle�eru DEMAS vychází 
na přelomu března a dubna 2009
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