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Naše mise

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

Společné aktivity
Nový člen DEMAS

Pozvánka na Forum 2000

Na letošní zářijové valné hromadě byl za nového člena pla�ormy přijat CEELI Ins�tute, jehož
cílem je napomáhat transparentnímu a efek�vnímu soudnictví v zemích, které procházejí
transformačním procesem.

V rámci 18. ročníku mezinárodní konference
Forum 2000 s názvem Nespokojená demokracie:
čtvrt stole� od železné opony a Tchien-an-menu,
která se uskuteční ve dnech 12.–15. října, se platforma DEMAS bude prezentovat na dvou panelech. Prvním z nich je ryze poli�cká diskuze se zástupci čtyř předních poli�ckých stran Role lidských

práv v zahraniční poli�ce České republiky, která se
uskuteční v úterý 14. října od 17.30 do 19.00 hodin v Evropském domě v Praze na Jungmannově
ulici. Druhá debata Lidská práva v české transformační a rozvojové spolupráci: výzvy a příležitos�
se uskuteční rovněž v úterý, avšak od 10.00 do
11.30 v Era světě na Jungmannově náměs�. Tento panel DEMAS pořádá ve spolupráci s Českým
fórem pro rozvojovou spolupráci. Podrobnější informace o programu naleznete zde.

Aktivity jednotlivých členů
Asociace pro mezinárodní
otázky (AMO)
AMO uspořádala v úterý 9. září panelovou
diskuzi věnovanou visegrádské spolupráci nazvanou V4 in 2014: Lack of Cohesion or Excessive Expecta�ons?. Jako hosté vystoupili Daniel
Hegedüs (DGAP), Dominik P. Jankowski (Národní bezpečnostní úřad Polské republiky) a Milan
Nič (CEPI), diskuzi moderoval ředitel Výzkumného centra AMO Vít Dostál. Akce se uskutečnila v rámci společného výzkumného projektu podpořeného Mezinárodním visegrádským

fondem. Více informací o průběhu akce naleznete zde.
V září byl také studijní cestou do ČR zahájen
nový transformační projekt AMO s názvem
Česká podpora transformace ukrajinského
vzdělávacího systému, financovaný Programem
transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR. Studijní cesta pro zaměstnance
ukrajinského ministerstva školství byla zaměřena na zkušenos� z procesu udělování akreditací českým vysokým školám.
Příspěvky na AMO blogu zaměřené na českou zahraniční poli�ku se věnovaly české pod-

poře státu Izrael (Jan Kužvart), kontroverzním
výrokům českého prezidenta o situaci na východě Ukrajiny (Michal Lebduška), ruské vojenské doktríně (Václav Lídl), novým poli�kům na
nejvyšších postech EU (Ondřej Mocek) a výběru nové české evropské komisařky (Vít Dostál).
Vít Borčany rovněž analyzoval profily českých
velvyslanců působících na zahraničních misích
(infografika zde).
Veškeré informace o naší činnos� najdete
nejen na webu a Facebooku, ale také na Twitteru a YouTube.

Člověk v tísni
Kavkaz
V Ázerbájdžánu došlo v létě k vlně zatýkání
lidskoprávních ak�vistů, právníků a novinářů.
Mezi zadrženými je také In�gam Alijev, mezinárodně uznávaný právník, kterému Člověk
v �sni udělil v roce 2013 ocenění Homo Homini
za jeho statečnost a mimořádné nasazení při
obhajobě lidských práv v Ázerbájdžánu (h�p://
www.clovekv�sni.cz/cs/clanky/v-azerbajdzanuzadrzeli-drzitele-ceny-homo-homini?src=387).
Vzhledem k této situaci Člověk v �sni intenzivně pomáhá poli�cky perzekvovaným a jejich
rodinám a na mezinárodní a české úrovni upozorňuje na porušování základních práv a svobod v Ázerbájdžánu.

V4 in 2014: Lack of Cohesion and Excessive Expecta�ons?. Zleva: Milan Nič, Dominik P. Jankowski,
Vít Dostál a Daniel Hegedüs.

V úterý 14. října odpoledne bude na náměs� Míru v Praze umístěna cela – otevřená všem,
kdo by chtěli poli�cké vězně v Ázerbájdžánu
symbolicky podpořit.
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Počátkem září si svět připomněl 10. výročí
tragických událos� v Beslanu, kde během teroris�ckého útoku na místní školu zemřelo přes
330 lidí. Kolem celé tragédie i osvobozovací
akce panuje dodnes celá řada nejasnos�.
V červnu Beslan navš�vil tým organizace Post
Bellum a Člověka v �sni, aby na místě zaznamenal vzpomínky přímých účastníků a rodinných
příslušníků obě� teroris�ckého útoku. Výsledkem jejich cesty je unikátní soubor dvanác� videorozhovorů (h�p://www.clovekv�sni.cz/cs/
clanky/primi-ucastnici-brutalniho-utoku-vbeslanu-vypovidaji-ani-po-10-letech-neni-udalost-objasnena).

EUROPEUM

Forum 2000

Nadcházející akce

18. výroční konference Forum 2000
proběhne ve dnech 12.–15. října 2014
v Praze a dalších 12 středoevropských
městech.

K severnímu Kavkazu se také váže připravovaná výstava Příběhy bez konce. Beztrestné
násilí na severním Kavkaze. Výstava, která na
konkrétních případech ukazuje brutalitu, strach
a nejistotu, v jaké lidé na Kavkaze žijí, bude
k vidění ve foyer Nové scény v Praze. Slavnostní zahájení se bude konat 7. 10. 2014 od 16.30,
symbolicky v den výročí smr� ruské novinářky
Anny Politkovské.

Mezi 12. 7. a 23. 7. 2014 zorganizovalo EUROPEUM mezinárodní letní školu European
Summer School 2014 s pod�tulem Central
Europe in the EU – 10 years a�er. Uskutečněné
semináře a přednášky se týkaly ekonomických,
poli�ckých a ins�tucionálních otázek. Pro studenty byl také připraven bohatý doprovodný
program, například návštěva Ministerstva zahraničních věcí nebo Rádia Svobodná Evropa.
Více informací naleznete zde.

Ukrajina, Bělorusko a Kuba

Semináře v Evropském domě: Jaké jsou výzvy a priority nového Evropského parlamentu?
(10. 9. 2014) a Proč je nezaměstnanost v Česku
jednou z nejnižších v EU? (24. 9.2014). Záznamy ze seminářů je možné shlédnout zde.

Člověk v �sni pokračuje ve své činnos� na
Ukrajině, kde v současnos� převládají ak�vity,
jejichž cílem je pomoci lidem, kteří se kvůli bojům a nejisté bezpečnos� situaci ocitli v nouzi
či unikli ze svých domovů. Vedle humanitární
pomoci Člověk v �sni nezapomíná ani na novináře a občanské ak�visty, se kterými spolupracoval před vypuknu�m současné krize. V srpnu
do Prahy přijela trojice mladých umělců, jejichž
obrazy byly vystaveny v Mlýnské kavárně. Všem
třem se s krizí změnil život – Oksana z Doněcka
se denně bojí o svou rodinu, která ve městě zůstala, rodiče Ká� zase zůstali na Krymu, Lenur
je původem krymský Tatar a nyní žije v Charkově. O svých zkušenostech a vnímání událos�
na východní Ukrajině a Krymu hovořili v Praze
s novináři a na veřejné debatě v Mlýnské kavárně. Více informací a reportáž z akce naleznete zde: h�ps://www.facebook.com/events/
663193547107015/.
Do České republiky přijeli na pozvání Člověka v �sni zajímaví hosté, mezi jinými například běloruský Ales Bjaljacki, který byl nedávno
propuštěn z vězení, nebo barmský novinář,
editor Irrawaddy, Aung Zaw. V Praze se také
konalo školení pro ak�visty z Kuby, kteří na
ostrově monitorují problémy týkající se občanského práva, komunikace s úřady a hledají
jejich řešení.
Člověk v �sni i nadále mapuje případy porušování lidských práv na Kubě, kde bylo v létě
zdokumentováno již �síc případů. Podrobnější
informace se můžete dočíst na internetovém
portálu www.eyeoncuba.org.

Seminář Uprchlíci v Evropě – jak je (ne)řešíme?
se bude konat ve středu 8. října 2014 v Evropském domě od 17.00 do 19.00.
Seminář Jak lze chápat program nové Evropské komise? se uskuteční ve středu 22. října
2014 v Evropském domě od 17.00 do 19.00.

Uplynulé akce

Letošní konference Nespokojená demokracie:
čtvrt stole� od železné opony a Tchien-an-menu
se bude zabývat výzvami, jako je zřejmé oslabování tradičních demokra�ckých ins�tucí, zpochybňování tradičních hodnot svobody a respektu k lidským právům, nárůst extremismu,
populismu a fundamentalismu a ztráta důvěry
v demokra�cké procesy.
O těchto otázkách přijede diskutovat na
200 významných osobnos�, mezi nimi například ruský podnikatel a bývalý poli�cký vězeň
Michail Chodorkovskij, estonský prezident Toomas Hendrik Ilves, bývalý španělský premiér
José María Aznar, ekonom a bývalý pales�nský premiér Salám Fajád nebo laureát Ceny
Václava Havla Ales Bjaljacki. Nebudou chybět
ani akademici, disiden�, poli�ci, blogeři, náboženš� představitelé a zástupci občanské
společnos� z Kuby, Barmy, Iráku, Číny, Ukrajiny,
jižní Afriky, Indie a dalších zemí.
Pro více informací o konferenci, jejím programu a seznamu potvrzených delegátů navš�vte webové stránky www.forum2000.cz.

Publikace
Helena Schulzová přispěla svou studií „Adjustments of US energy policy to climate change:
trends at the federal and state level“ do knihy
The EU, the US and Global Climate Governance.
Starší verzi článku je možné si přečíst zde.
Vladimír Bartovic publikoval policy paper
Rozšíření a občanství: pohled do budoucnos� –
Česká republika. Publikace byla součás� stejnojmenného projektu realizovaného ve spolupráci s PASOS. Text je dostupný zde.
Vladimír Bartovic byl součás� kolek�vu
autorů publikace V4 Suppor�ng the Economic
Integra�on of Georgia and Moldova with the
EU. Text je dostupný v anglickém jazyce zde.

Další
Vladimír Bartovic v rozhovoru s Danielou Dr�novou v DVTV komentoval udělení por�olia
české eurokomisařce Věře Jourové. Rozhovor
je k dispozici zde.
Naši činnost můžete sledovat také na našem
profilu na Facebooku a Twi�eru.

Nadace Forum 2000 se podílela na
přípravě putovní výstavy Nucená práce.
Němci, nuceně nasazení a válka, která je
k vidění v Královském letohrádku v Praze
až do 31. října 2014.
Projekt, jehož součás� je bohatý doprovodný
program, představuje ucelený pohled na historii nucené práce v éře nacis�ckého Německa
a důsledky tohoto fenoménu po roce 1945.
„Jde o více než 60 reprezenta�vních případových studií. Shromážděné materiály jsou seřazeny chronologicky a obracejí pozornost návštěvníků k několika příkladům nucené práce.
Výstava skýtá jedinečnou příležitost ke zkoumání tohoto tématu z osobního hlediska,“ uvedl
prof. Dr. Volkhard Knigge, který je vedoucím tohoto výstavního projektu a zároveň ředitelem
Nadace památníků Buchenwald a Mi�elbau-Dora, jež výstavu vytvořila.
Bližší informace o výstavě a jejím doprovodném programu naleznete na www.nucena-prace.cz.
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Freedom Express se vypravil po stopách
pádu komunismu a ve dnech 9. a 10. září
2014 se zastavil i v Praze.
Mezinárodní projekt poskytl mladým lidem
možnost vydat se na dvoutýdenní cestu šes�
zeměmi bývalého východního bloku, a jít tak
po stopách událos� roku 1989. Během dvou
dnů strávených v Praze účastníci absolvovali
interak�vní procházku, která jim představila
Prahu jako město sametové revoluce, zhlédnu� dokumentárního filmu o Plas�c People of
the Universe a brunch na půdě Velvyslanectví
Spolkové republiky Německo, jakožto místa
pamatujícího exodus východních Němců na
Západ.
Podrobnější informace o mezinárodním projektu Freedom Express naleznete zde.

Občanské Bělorusko
Studijní cesta deseti běloruských
ekoaktivistů do ČR
Deset Bělorusů, absolventů tamní Školy
ekologického ak�vismu, navš�vilo v termínu
19.–25. 9. 2014 Českou republiku. Jejich cestu,
financovanou v rámci Programu transformační
spolupráce MZV ČR, uspořádalo Občanské Bělorusko.
Na mladé ekoak�visty čekal bohatý program.
Hned po příletu – v předvečer happeningu Zažít město jinak – se setkali s jeho pořadateli ze
sdružení Auto*Mat, kteří je seznámili s ideou
a průběhem celé akce. V sobotu si pak Prahu
jinak na vlastní kůži zažili. Netradiční pohled na
hlavní město ještě umocnila nedělní prohlídka
s bezdomovcem v rámci projektu PRAGULIC.
Po víkendu na ně čekala další setkání
s představiteli různě profilovaných organizací. Vzhledem k zájmu účastníků studijní cesty
šlo zejména o organizace řešící ekologická
témata jako např. v Praze sídlící Greenpeace
a Ekodomov či Veronika a Nadace Partnerství
z Brna. V jihomoravské metropoli také blíže
poznali rozvojové vzdělávání a fair-trade skrze
Na Zemi a eko-sociální projekty, které realizuje
Nesehnu�.
Inspira�vní byla také setkání s představitelkami sdružení Košířská Cibulačka, které se věnují ak�vizaci a rozvoji místní komunity, nebo
s Pražskými matkami, které usilují o zlepšení
dopravní situace v hlavním městě. O tom, že
ekologická témata patří do poli�ky, jim během
společné snídaně povyprávěli představitelé
Strany zelených a Rekonstrukce státu. Během
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návštěvy Toulcova dvora zase mladí ekoak�visté na vlastní oči uviděli, jak vést veřejnost
k ekologičtějšímu chování.
Šes�denní studijní cesta byla podle slov
všech zúčastněných velmi inspira�vní a již během jednotlivých setkání vyjádřili mladí Bělorusové zájem o navázání spolupráce s českými
organizacemi. Uvedli také, že některé nově
nabyté zkušenos� by v rámci svých možnos�
rádi implementovali i v Bělorusku.

Ales Bjaljacki vystoupí na Foru 2000
Letošního Fora 2000, které se bude konat
12.–15. října a má téma Nespokojená demokracie. Čtvrt stole� od železné opony a Tchien-an-menu, se za podpory Občanského Běloruska zúčastní významný běloruský obránce
lidských práv Ales Bjaljacki. Na konferenci promluví hned na několika panelech. „Je pro mě
velkou c� účastnit se konference Forum 2000
založené Václavem Havlem. Poslední událos�
ve východní Evropě ukazují, že za�mco v některých zemích proces transformace pokračuje,
v jiných se potýká s velkými problémy, se stagnací a regresí. Střední Evropa se té východní
rychle vzdaluje, bleskurychle se boří mosty
a vazby vybudované za posledních 25 let, vzniká nebezpečí kulturního a poli�ckého odcizení
na dlouhou dobu, všeobecné lidské hodnoty,
jako je demokracie nebo lidská práva, se stávají
spornými a ztrácí význam. Cynismus a agrese
určují chování některých poli�ků, kteří vedou
státy. Jak jim můžeme čelit? Východní Evropa
se stejně jako před dvace� pě� lety opět ocitá
uprostřed tektonického zlomu, na historické křižovatce. Je velmi důležité, aby se našly správné
odpovědi na otázky, které nám pokládá doba,“
uvedl.

Transitions
New projects in Ukraine
In July TOL has been awarded funding from
the Transi�on Promo�on Program of the Czech
Foreign Ministry to start two media development programs in Ukraine. With local NGO
in Kyiv (Regional Press Development Ins�tute
(RPDI)) as a partner we will be able to create
digital journalism school and to implement
an e-governance and accountability project.
Digital journalism school will educate a group
of journalists in data journalism and Internet
security and strengthen the overall exper�se
of Ukrainian trainers in this field while the
second project will increase the transparency
of official government websites and e-governance ini�a�ves.

Journalists from South Caucasus have
completed 12 films, 15 are upcoming
TOL’s project Mul�media and Minori�es: Empowering Journalism to Promote Reconcilia�on
in the South Caucasus funded by NED, IVF and
BST. As part of it 12 trainee films were completed in July while 15 other are s�ll upcoming – they are in the process of final edi�ng
which will be finished by late September. The
filmmakers, having been trained by our local
partner, GO Group Media, created their works
using only mobile phones.

Multimedia Training workshop in Prague
Within the same project, 4 par�cipants were
awarded by scholarships to a�end a 5-day intensive Prague Mul�media Training Program
in September. With the help of 4 highly experienced journalists, par�cipants worked on
improving all of the essen�al skills they need
to produce and edit mul�media packages. The
highlight of the training were also site visit to
the Prague outlet of Respekt, an independent
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poli�cal weekly publica�on in the Czech Republic and to the public broadcaster Czech
Television to see a live taping of Hyde Park.

Third Social Innovation Camp (SICamp)
took place in Moldova
Six project ideas and 30 par�cipants were
selected and offered the opportunity to
develop their Internet-driven social change
projects within 48 hours in 25–27 July, as the
SICamp mentors and organizing team guided
them through the process. There were many
social problems tackled during the weekend,
however only two projects could win the compe��on. One of them was reciclare.md, which
aims to solve waste management problems,
and polita.md, which seeks to inform users
about the facili�es offered by the medical insurance program in Moldova.
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Moldova Maps: more than 10,000 downloads

Get Free Subscription Now

The projects that were launched during the
2013 SICamp are gaining more and more atten�on from the public. The second place
winner of last year’s compe��on, Moldova
Maps recorded more than 10,000 downloads
on Google Play in only a few months. The app
has an average ra�ng of 4.4 out of 5.

Are you from Central/Eastern Europe or
Eurasia? Get a free subscrip�on to one of the
leading online magazines about the post-communist region. Subscribe here.

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
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postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.
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