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Naše mise

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

Společné aktivity
DEMAS na Foru 2000
Stejně jako v předchozích letech se i letos Sekretariát DEMAS ak�vně účastnil konference
Forum 2000. Vzhledem k tématu konference,
jímž byly Společnos� v přerodu, tedy problema�ka transformační poli�ky, bylo zapojení
DEMAS jasnou volbou. Po delší úvaze bylo
zvoleno zaměření na otázku podpory lidských
práv a demokracie v zahraniční poli�ce České
republiky z pohledu předních poli�ckých stran.
Panel s názvem Role lidských práv v české
zahraniční poli�ce se uskutečnil v úterý 17. září
od 13.00 do 14.45 hod. v prostorách Era svět
s následujícím obsazením: Pavel Bělobrádek,
Jan Hamáček, Hynek Kmoníček, Ondřej Liška
a Karel Schwarzenberg. Moderace se zhos�l
David Král z členské organizace EUROPEUM.
Diskuze v sále naplněném do posledního místa
byla velmi živá a plodná a oscilovala například
kolem následujících otázek: Do jaké míry by
měla hodnotově orientovaná zahraniční poli�ka zůstat impera�vem české zahraniční poli�ky a do jaké míry by měla nalézt kompromisy
s prosazováním ekonomických zájmů ČR?
Na které země a oblas� by se měla poli�ka
podpory lidských práv nejvíce zaměřovat?
Jsou existující nástroje české poli�ky podpory
lidských práv dostatečné? Jakou roli v tomto

Diskuze DEMAS na Foru 2000, září 2013.

směru hraje spolupráce s nevládními a neziskovými organizacemi? Pozi�vním signálem
vyplývajícím z debaty je obecná shoda na tom,
že podpora lidských práv a demokracie ve
světě, především pak v cílových zemích české
zahraniční poli�ky, má být i nadále jednou
z priorit České republiky na mezinárodním poli.
Stejně tak spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi, které se na transformační
poli�ku v rámci své práce soustředí, by měla
být prohloubena a finanční prostředky na tuto
spolupráci by měly být v blízké budoucnos� navýšeny. Video záznam z debaty můžete nalézt
zde a anglické shrnu� zde.
Dále se Sekretariát DEMAS podílel na dvou
uzavřených expertních panelech, které se věnovaly transformační spolupráci čtyř visegrádských zemí a dalších mezinárodních donorů.
Z pozice donorů na panelech hovořila Karla
Wursterová, ředitelka Mezinárodního visegrádského fondu, Jiří Schneider, první náměstek
ministra zahraničních věcí ČR, Barbara Haig, zástupkyně ředitele Na�onal Endowment for Democracy, za implementátory byla přítomna Sabina Dvořáková, výkonná ředitelka DEMAS, a za
občanskou společnost cílových zemí Tarek Osman, egyptský politolog a analy�k, a Khadija Ismaylova, novinářka a ak�vistka z Ázerbájdžánu.
Shrnu� obou panelů je možno najít zde a zde.

Kosovská stážistka v DEMAS
Jak jsme již informovali v předešlém čísle,
DEMAS hos�l v průběhu září na měsíční stáži
začínající pracovnici z kosovké NNO Balkan
Ins�tute Drenushu Myhu. Cílem jejího pobytu
bylo podrobné seznámení s českým neziskovým sektorem a především s problema�kou
transformační spolupráce. Drenusha se čile
zapojila do mezinárodní spolupráce na konferenci Forum 2000, prezentovala problema�ku
současné kosovské občanské společnos� na
přednáškách na Masarykově univerzitě v Brně
a Palackého univerzitě v Olomouci, průběžně
se setkávala s odborníky z českých i zahraničních NNO, univerzit a MZV ČR. Druhým cílem
Drenushina pobytu bylo seznámit se s prací
think-tanků a naučit se napsat policy paper.
Policy paper na téma vysoké míry nezaměstnanos� mezi současnou kosovskou mládeží, který
následně Drenusha napsala, bude zveřejněn
na konci října na webových stránkách DEMAS.
Druhý stážista, Alban Hali�, musel své působení v Čechách bohužel ze zdravotních důvodů
ukončit již po týdnu. Více o projektu Visegrad –
Balkan Public Policy Fund: Young Researchers
Programme, jakož i o stážistech, můžete najít
na h�p://vbyoungresearchers.eu/.

Drenusha Myha na FSS MU v Brně.
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Valné shromáždění EU-Russia
Civil Society Forum
v nizozemském Haagu,
5.–7. října 2013
Valné shromáždění EU-Russia Civil Society Forum (CSF), jehož činnost koordinuje DEMAS,
završilo své třídenní jednání v nizozemském
Haagu (5.–7. října 2013) přije�m tří společných
deklarací. Dokument Connec�ng Coopera�on
with Solidarity, vyzývá k solidaritě vůči členským organizacím, které čelí nátlaku, ke spolupráci na horizontální úrovni a zapojení do dialogu s vládními strukturami v boji pro� rostoucí
sociální nerovnos�, vzestupu xenofobie a diskriminace. Prohlášení The Process of Liberalisa�on of Visa Regime between the EU and Russia zdůrazňuje, že prioritou pro spolupráci EU
a Ruska v roce 2014 je rychlá liberalizace vízového režimu a zajištění bezvízového styku v co
nejkratším termínu. Tře� prohlášení Release of
Greenpeace Ac�vists and the Environmental
Safeguarding of the Arc�c požaduje propuštění
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ak�vistů Greenpeace a ekologickou ochranu
Ark�dy a poukazuje na porušování ruské i mezinárodní legisla�vy.

Podrobné informace z jednání Valného
shromážnění najdete na webových stránkách
EU-Russia CSF.

EU-RU CSF v Haagu, říjen 2013.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Amnesty International chystá benefiční
promítání v Lucerně
Amnesty Interna�onal zve na českou premiéru
filmu proslulého režiséra Luca Bessona The
Lady, životopisu barmské disidentky Aun Schan
Su Ťij. Benefiční promítání snímku z roku 2011
provede diváky životem barmské nositelky Nobelovy ceny míru a čestného hosta letošního
Fora 2000 Su Ťij. Koho příběh disidentky zaujme,
ten se po promítání může těšit na setkání s ředitelkou Barmského centra Praha, která přiveze
z rodné země Su Ťij aktuální zážitky. Výtěžek
z této akce použije Amnesty na podporu kampaně za nespravedlivě vězněné 3 minuty stačí.

umožňuje rychle zareagovat na porušování
základních práv kdekoliv na světě. Odeslání dopisu zabere pár minut, pro ohrožené může mít
ale obrovský význam. Čím víc lidí o konkrétním
případu ví a osobně se zapojí, �m větší je šance
na jeho zlepšení. Amnesty Interna�onal ročně
vydá zhruba 300 Urgentních akcí, na každou
zareagují �síce lidí z celého světa. Ve více než
tře�ně případů jsou úspěšné. Připojíte se i Vy?
Mapu a přehled aktuálních případů najdete na
h�p://www.amnesty.cz/pripady.

Asociace pro mezinárodní
otázky (AMO)
AMO uspořádala v srpnu ve spolupráci s Prague Pride veřejnou debatu o kontroverzních
homofobních zákonech přijatých letos v červnu v Rusku. Výstupem této akce byla výzva
českým poli�kům nemlčet o porušování občanských práv a svobod v Pu�nově Rusku.

Speciální poděkování patří Nadaci Divoké
husy za zdvojnásobení výtěžku benefiční akce.
6. listopadu, 20:30, kino Lucerna
Vstupné: 150 Kč, benefiční vstupné: 300 Kč
Vstupenky můžete rezervovat a více o filmu
zjis�t na www.zalidskaprava.cz.

Urgentní akce pomáhají tady a teď
Česká Amnesty rozjíždí ve větší míře tzv. Urgentní akce – dopisy, kterými vyzývá představitele vlád k dodržování lidských práv jednotlivců
nebo skupin v přímém ohrožení života. Systém

Diskuze AMO v rámci Prague Pride v americkém centru.
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Během letních prázdnin dále naši běloruš�
partneři projektu Občanské vzdělávání pro
běloruské školy zorganizovali finále soutěže pro
školní týmy „Co vím o Evropě?“ ve Vilniusu.
V září proběhly v rámci projektů transformační spolupráce dvě studijní cesty. Ministerstvem zahraničních věcí podpořený projekt
Stáže Pavla Tigrida pro ukrajinské úředníky
vyvrcholil cestou pě� ukrajinských představitelů do Prahy, kde pro ně byla připravena řada
přednášek a také individuálních konzultací.
Podobně jsme v projektu Public Administra�on
Reform in Visegrad Countries: Lessons Learned
for Belarus and Ukraine financovaném Mezinárodním visegrádským fondem uspořádali
cestu šes� ukrajinských a běloruských seniorních úředníků a expertů. Ti získávali v Praze
zkušenos� s českou reformou veřejné správy
se zaměřením na vzdělávání a hodnocení
úředníků. Během jednodenní cesty do Brna
se setkali také s experty ze Slovenska, které
zajis�la Nadace Pon�s, slovenský partner projektu. Další ak�vitou zmíněného projektu jsou
nyní probíhající výzkumné pobyty čtyř stážistů
z Minsku, Kobrynu, Rovna a Poltavy v Praze,
Varšavě a Bra�slavě.
Turbulentní červencový vývoj v Egyptě naše
projektové koordinátorky Nataša Kubíková
a Zora Hesová komentovaly v řadě mediálních
výstupů. Projekt AMO Civic Pole II podpořený
z Programu transformační spolupráce MZV
v Egyptě po zklidnění situace pokračuje a naše
realizátorky právě v Káhiře organizují workshop
pro novináře a občanské ak�visty. Podobně
také na Ukrajině nyní probíhá za účas� našich
pracovnic série seminářů pro učitele z Autonomní republiky Krym v rámci projektu Alterna�vní vzdělávání pro učitele Ukrajiny.
Veškeré informace o naší činnos� najdete nejen na webu a Facebooku, ale také na Twi�eru.

EUROPEUM
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Policy Paper
Visegrad 4 the Eastern Partnership: Towards
the Vilnius Summit. Členkou autorského týmu
byla Věra Řiháčková. Policy paper byl napsán
v rámci projektu V4 Talks East: EU Policies and
Experience Sharing.
Policy Paper Visegrad 4 the Eastern
Partnership: Towards the Vilnius Summit
zkoumá další možnos� rozvoje Východního
partnerství (VP) v souvislos� s nadcházejícím
summitem, který se bude konat v listopadu
2013 ve Vilniusu. Kromě analýzy aktuálního
stavu a možnými scénáři dalšího vývoje VP,
se také zabývá schopnostmi zemí V4 pomoci Ukrajině a Moldavsku při plnění cílů
Partnerství.

Nadace Forum 2000
Hosty 17. konference Forum 2000
byli Aun Schan Su Ťij a Jeho Svatost
dalajlama
Ve dnech 15.–17. září se v Praze uskutečnila
17. výroční konference Forum 2000 s názvem
Společnos� v přerodu, která pokračovala 18. září
diskuzemi v Ostravě, Plzni, Bra�slavě a poprvé
také v Krakově.
Mezi hosty bylo několik nositelů Nobelovy
ceny míru, kteří jsou členy mezinárodního poradního výboru Fora 2000: �betský duchovní
vůdce Jeho Svatost dalajlama, barmská poli�čka Aun Schan Su Ťij a jihoafrický prezident
Frederik Willem de Klerk. Diskuzí se zúčastnili
také čínský právník a ak�vista za lidská práva
Čchen Kuang-čcheng, kubánská blogerka a ak�vistka Yoani Sánchez, ázerbájdžánská novinářka Chadidža Ismailová a více než 130 dalších
osobnos�.
Téma letošní konference bylo opět inspirováno odkazem zakladatele Fora 2000 Václava

Havla. Diskuze se věnovaly ob�žím, možnostem i rizikům transformačních procesů v zemích od postsovětského regionu přes arabský
svět až po La�nskou Ameriku a Asii. Cílem bylo
lépe porozumět tomu, co je při přechodu od
autoritářského režimu k demokracii nezbytné,
ale i příčinám zastavení nebo odchýlení směru
těchto procesů.
Během konference se uskutečnilo přes
60 diskuzí a doprovodných akcí, jež navš�vilo
přes 4 000 pozorovatelů z řad odborné i široké veřejnos�. Videozáznamy z mnoha diskuzí
a projevů naleznete na webových stránkách
Fora 2000, kde si můžete přečíst také jejich
stručná shrnu� a rozhovory s delegáty.

Veřejná přednáška Jeho Svatosti
dalajlamy
Nejvyšší duchovní představitel Tibetu Jeho Svatost dalajlama se během své návštěvy Prahy
zúčastnil několika diskuzí a setkání. Vystoupil
také s veřejnou přednáškou s názvem Laskavost a vzájemná úcta v dnešní společnos�,
kterou si v sobotu 14. září v Tipsport areně
vyslechlo bezmála 6 000 lidí.
Během své přednášky osmasedmdesá�letý dalajlama zavzpomínal na svou první
návštěvu Prahy na pozvání prezidenta Václava
Havla. Zmínil se také o zápasech probíhajících
v současném světě a kubánskému lidu vzkázal,
že si „musí zachovat pevného ducha, naději,
odhodlání a v některých případech možná
i trochu více trpělivos�“ – a jako příklad uvedl
Československo. Především však hovořil o tom,
že pro větší blaho lidstva je třeba starat se o víc
než jen o vlastní potřeby.
Výtěžek z prodeje vstupenek bude po úhradě nákladů použit na organizaci příš� konference Forum 2000 a na podporu škol v Tibetu
prostřednictvím občanských sdružení M.O.S.T.
a Hnu� Brontosaurus.

Článek
Visegrád, the United States and the Future of
European Security Coopera�on. Napsal Tomáš
Weiss pro Center for European Policy Analysis
(CEPA) sídlící ve Washingtonu D.C. v rámci Central Europe Digest (vydáno 10. září 2013).
Článek Visegrád, the United States and the
Future of European Security Coopera�on analyzuje budoucnost transatlan�cké bezpečnostní
spolupráce a zkoumá možné způsoby posílení
této spolupráce se zaměřením na země Visegrádské skupiny.
Barmská politička Aun Schan Su Ťij zahájila letošní konferenci Forum 2000.

Strana 4

Zpravodaj DEMAS 3/2013
“A well-wri�en, small blog can beat huge
websites with its influence and visibility.” He
later reflected, “The audience of the workshop
– young bloggers – was just in the process of
making that revolu�on happen.”

Jeho Svatost dalajlama navš�vil již podesáté
Prahu.

Videozáznamy z několika vystoupení Jeho
Svatos� dalajlamy a fotografie z jeho návštěvy
najdete zde.

Transitions
Social Innovation Camp Moldova 2013
Over 152 people applied for 45 available spots
at this year’s Social Innova�on Camp held at
the Center for Educa�on and Recrea�on in
Ivancea, Moldova from 26–28 July. TOL and
MediaPoint sponsored the event in which
teams had 48 hours to build websites publicizing their crea�ve ini�a�ves solving social
problems through technical innova�on.
The three finalists from first to third place
include I Donate Blood, a way for people in
need of blood transfusions to find donors
online; Moldova Maps, a website providing
informa�on on Moldova’s public transporta�on; and Second Life, a network connec�ng
people wan�ng to give items they no longer
use to people who can use them. Prizes will go
towards funding further development of their
projects.

Successful Citizen Journalism Workshop
in Warsaw
Young bloggers, online journalists, professionals, and novices gathered on August 7th and
8th to improve their skills and expand their
knowledge of what it means to be a ci�zen
journalist. Media consultant, online journalism
expert, and experienced Czech trainer Jan Rybar
created the workshop in which twenty-five par�cipants from Belarus, Moldova, Georgia, Armenia, and Ukraine a�ended. The topics included search-engine op�miza�on, how bloggers
can adopt prac�ces to help them appear higher
in searches, storytelling skills for bloggers, the
ethics of online publishing, and Social media
tools for promo�onal and research purposes.
Enthusias�c discussions were a program
highlight. During training, Jan emphasized,

The Interna�onal Visegrad Fund and Na�onal Endowment for Democracy funded the
workshop. TOL, the Common Europe Founda�on, the Slovak Foreign Policy Associa�on, the
Center for Independent Journalism in Hungary,
and the Na�onal Youth Council in Moldova
partnered to create this event.

Blogging for Greater Impact
The rapidly changing world of new media can
seem alien to the untrained eye. In hopes of
narrowing the gap between the known and
the unknown, Poland’s Common Europe Founda�on, Ukraine’s Regional Press Development
Ins�tute (RPDI), Slovakia’s MEMO 98, and TOL
partnered to run two workshops in Kyiv targe�ng Ukrainian bloggers, social ac�vists, NGO
representa�ves, and independent journalists.
The goal of the workshop was to boost the
quality and impact of their wri�ng.
TOL shared in the design of the workshop
and supplied one of our top Czech trainers, Jan
Rybar, a long�me foreign correspondent for
the Czech daily MLADA FRONTA DNES who is
now a media consultant and online journalism
expert. Jan teamed up with Rasto Kuzel, co-founder and director of MEMO 98 and one
of the region’s top media monitors and ana-

lysts. While Rasto focused on the standards of
good journalism and ethics, Jan tackled topics
such a website promo�on and site sta�s�cs.
Around 50 people took part in the two workshops, held back-to-back from 13-16 September and sponsored by Poland’s Solidarity Fund.
One group included mostly professional journalists who already had some experience with
Internet journalism, while the second group
consisted of NGO workers, ac�vists, and bloggers. “The workshop for ac�vists and bloggers
was a big success – the par�cipants were impressed,” said Ka�a Ivanova, RPDI’s program
manager who handled the transla�on during
the event. “All the topics discussed were up-to-date and interes�ng. The par�cipants got
a clear idea of what can be done with their
websites and blogs.’’
Ka�a also commended the choice to focus
on plagiarism. “At first I had my doubts about
paying so much a�en�on to the topic, as
I thought that journalists are well aware of
what plagiarism is and how to deal with it, but
I have to admit, it was absolutely necessary.
Neither bloggers nor journalists knew much
about plagiarism and why it’s bad. So special
thanks to the trainers for bringing up this issue.”
Jan expressed similar sa�sfac�on with the
workshop as a whole. He felt that par�cipants
came from “very different corners,” a diversity that enabled great discussions and led
to “concrete solu�ons” that looked op�mally
toward the future. And in Ukraine, where the
mainstream media con�nue to suffer from the
domina�on of oligarchs and a s�fling of alterna�ve voices, that’s all one can really ask for.

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