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

Naše mise 

Zpravodaj DEMAS I/2009Strana 1 x 

 

Společné aktivity 
Konference Building Consensus 
about EU Policies on Democracy 
Support 

Ve dnech 9. a 10. března 2009 bude 
v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR 
probíhat mezinárodní konference, která je pořá-
dána Českým předsednictvím EU a Evropskou 
komisí pod záštitou ministra zahraničních věcí 
Karla Schwarzenberga a bývalého prezidenta ČR 
pana Václava Havla. 

Konference si klade za cíl zprostředkovat vý-
měnu názorů a bohatých zkušeností mezi exper-
ty na otázky demokracie z oblasti neziskového 
sektoru, členskými státy Evropské unie a institu-
cemi EU. Po ukončení konference bude následo-
vat schůzka COHOMu. 

Konference bude ve dvou dnech rozdělena do 
několika panelů s následujícími tématy: 

- Why Democracy?  A Session to Brainstorm 
about the Possible Contours of a Future Euro-
pean Consensus on Democracy  

- European External Policies and Assistance Pro-
grams with Respect to Democracy Promotion 

- European Union’s Democracy Assistance 
Viewed from Target Countries  

- EU Democracy Assistance from the Perspecti-
ve of EU Member States  

- Implementation and Efficiency of EU Human 
Rights Tools and Structures 

- What are the Necessary Conditions to Assure 
an Adequate EU Human Rights Strategy? 

- Democratic Governance: Development coop-
eration and mainstreaming of human rights 
and democracy 

Celou akci společně připravují European Part-
nership for Democracy a DEMAS. 

 

Otevřený dopis k pozvání  
Alexandra Lukašenka do Prahy 

Členové Demas sepsali otevřený dopis reagují-
cí na možnou účast běloruského prezidenta 
Alexandra Lukašenka na summitu Evropské unie 
k Východnímu partnerství adresovaný premiéro-
vi Mirkovi Topolánkovi, vicepremiérovi pro ev-
ropské záležitosti Alexandru Vondrovi a minis-
trovi zahraničních věcí Karlu Schwarzenbergovi. 

V Praze dne 16. února 2009 

 

Vážený pane premiére /  
Vážený pane místopředsedo /  
Vážený pane ministře, 

na 7. květen 2009 svolává české předsednictví 
ustavující summit Východního partnerství Evrop-
ské unie. Nepochybně se jedná o velmi důležitý 
krok umožňující významně podpořit rozvoj de-
mokracie a šíření základních hodnot, jimiž se řídí 
členské státy EU v zemích, které se ve své historii 
nemohou opírat o období skutečně demokratic-
kého rozvoje společnosti. Je zvlášť důležité, aby 
tato událost byla aktivními občany zemí přizva-
ných k jednání pojímána jako podpora jejich 
dlouholetého úsilí o prosazení vlády práva, úcty 
k lidským a občanským právům a aby jim přines-
la další záruky zlepšení.  

Podle nedávného vyjádření ministra Karla 
Schwarzenberga a některých představitelů Ev-
ropské komise se uvažuje také o pozvání bělo-
ruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Tato 
informace vyvolala pobouření nezávislých inicia-
tiv a opozičních sil v Bělorusku, a nezdá se ade-
kvátní ani nám, níže podepsaným, českým ne-
vládním organizacím a jednotlivcům. 

Není možné přehlížet fakt, že A. Lukašenko je 
obviňován ze spoluúčasti na zmizení a smrti 
několika svých odpůrců. Volby, které ho opětov-
ně vynáší do prezidentského úřadu, nejsou uzná-
vány OBSE. Ve své zemi vytvořil velmi represivní 
prostředí, v němž jakékoli nezávislé aktivity, 
nestátní média či politická angažovanost, které 
nejsou přímo řízeny a kontrolovány státem, jsou 
vystavovány úředním omezením a policejnímu 
pronásledování. V současné době sice již 
v Bělorusku nejsou mezinárodní komunitou 
uznaní političtí vězni, avšak represe proti politic-
ky angažovaným jednotlivcům pokračují. Jednou 
z forem je nucení mladých lidí k vojenské službě, 
ačkoli je lékaři uznali této služby neschopnými 
(viz případ F. Viačorky,I. Shyly a Z. Chvedaruka). 

Východní partnerství by mělo být přínosem pro 
běloruskou společnost jako celek. Právě proto by 
však měla Evropská unie zahájit a vést dialog 
nejen na úrovni nejvyšších představitelů státu, 
ale i na úrovni občanské společnosti, která pře-
devším usiluje o demokratický vývoj v zemi. 
V případě Běloruska je zpochybňována dokonce 
legitimita zvolení nejvyššího představitele státu! 
O to více je třeba vést dialog s běloruskou spo-
lečností jako takovou.  

Úvodem 
Vážené dámy, vážení pánové,  

 

právě se k Vám dostává první číslo Zpravodaje 
DEMAS, platformy českých neziskových organi-
zací působících v oblasti demokratizace, podpo-
ry občanské společnosti a lidských práv ve světě 
sdružených pod názvem DEMAS – Asociace pro 
podporu demokracie a lidských práv. 

Nezávislá platforma DEMAS, v níž se sdru-
žila Agora Central Europe, ANO pro Evropu, 
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Cent-
rum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
Člověk v tísni, Institut pro evropskou politiku 
Europeum, Nadace Forum 2000, Mezinárodní 
sdružení Občanské Bělorusko, Sdružení pro 
podporu otevřené společnosti – PASOS, Respekt 
institut a Transitions (TOL), vznikla na sklonku 
roku 2008. DEMAS staví na dnes již solidních 
základech významného segmentu českého 
neziskového sektoru realizujícího tzv. transfor-
mační spolupráci, na zkušenostech a know-how 
v oblasti přechodu k demokracii, ale také na 
pocitu spoluzodpovědnosti za demokratický 
vývoj v těch méně šťastných zemích, než je 
Česká republika.  

Zpravodaj asociace by měl vycházet desetkrát 
ročně s tím, že letní čísla budou z důvodu dovo-
lených spojena. Zpravodaj bude mít elektronic-
kou podobu, jíž bude možno najít na webových 
stránkách asociace www.demas.cz. Touto for-
mou bychom Vás rádi informovali o dění 
v neziskovém sektoru zaměřeném na demokra-
tizaci a lidská práva a rovněž i o jeho vztahu se 
státními institucemi, mezinárodními organiza-
cemi a výzkumnými centry. Zároveň Vás takto 
chceme seznamovat s našimi projekty, aktivi-
tami a názory.  

Budeme rádi, když náš zpravodaj přispěje 
ke zvýšení povědomí o lidských právech a de-
mokracii jako takové. 

 

 

 
 

 

Sabina Dvořáková  
ředitelka sekretariátu 

Igor Blaževič  
předseda správní rady 
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Požadujeme proto, aby Východní partnerství bylo 
představeno nejen hlavě Běloruské republiky, ale 
i představitelům běloruské občanské společnosti 
– politické opozici, nevládním organizacím, nezá-
vislému tisku. K rozpracovávání tomu odpovídají-
cích částí programu Východního partnerství 
nabízíme spolupráci expertů a odborných organi-
zací občanského sektoru.  

Je nepřijatelné, aby se A. Lukašenkovi dostalo 
pozvání k účasti na tomto významném summitu 
bez splnění pevných a konkrétních podmínek. 
Dosavadní drobné a nesystémové kroky, jež mají 
přímo v Bělorusku pramalý vliv na svobodu jed-
notlivců, médií a nevládních organizací, se ne-
zdají dostatečnou cenou, které lze za dialog EU 
s Běloruskem požadovat. Čeští nejvyšší političtí 
představitelé by měli zastávat zásadovější postoj 
a v rámci českého předsednictví předložit bělo-
ruskému režimu zřetelné podmínky a nespokojit 
se jen s nevýznamnými gesty.  

Domníváme se, že jako podmínky opravňující 
EU k pozvání nejvyššího běloruského představite-
le na summit k Východnímu partnerství může 
sloužit zřetelně vyslovený příslib splnění následu-
jících požadavků: 

- především: zrušení článku 193-1 běloruského 
trestního zákoníku, který postihuje aktivitu 
jménem nezaregistrované organizace trestem 
zahrnujícím dokonce odnětí svobody; 

- revize „Procesu 14“ s cílem zrušení nespraved-
livých rozsudků, kterými bylo v roce 2008 od-
souzeno k podmínečným trestům odnětí svo-
body, domácímu vězení a finančním pokutám 
14 mladých lidí za účast na protestu živnostní-
ků v Minsku v lednu 2008; 

- revize odvodu k výkonu vojenské služby Ivana 
Shyly, Franaka Viachorky a dalších politicky 
aktivních mladých lidí, kteří byli odvedeni přes 
výhrady lékařů, což vzbuzuje podezření, že se 
jedná o odvetu za jejich politickou angažova-
nost a i nadále účinně bránit zneužívání §415 
trestního zákoníku (týkajícího se výkonu vojen-
ské služby) – viz dopis Human Rights House 
Foundation ministru obrany Republiky Bělorus-
ko z 21. leda 2009; 

- dosažení konkrétních výsledků spolupráce 
s OBSE a běloruskou demokratickou opozicí 
nad změnami volebního zákona zahrnující ne-
zbytné legislativní kroky směřující k přijetí do-
hodnutých změn v reálném čase; 

- samozřejmostí je podmínka žádných politic-
kých vězňů. 

Česká republika má své vlastní zkušenosti 
s totalitárním režimem a s tím, jak významné je 
podporovat ty, kdož se proti němu dokáží posta-
vit. Proto vždy podporovala demokratickou 
opozici a lidská práva v Bělorusku. Myslíme si, že 
by z tohoto postoje neměla ustupovat ani v době 
svého předsednictví EU a naopak tuto zkušenost 
uplatnit při jednáních o zahájení dialogu 
s oficiálním běloruským režimem. 
 

 

 
Ivana Bursíková: Agora Central Europe 

Monika MacDonagh-Pajerová: ANO pro Evropu 

Alice Savovová: Asociace pro mezinárodní otázky 

Igor Blaževič: Člověk v tísni 

David Král: Institut pro evropskou politiku Europeum 

Jakub Klepal: Nadace Forum 2000 

Jan Ruml: Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko 

a Respekt Institut 

Jeff Lovitt: PASOS

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Samostatné aktivity členů DEMAS 

Agora Central Europe 

Agora CE realizuje v roce 2009 několik pro-
jektů zaměřených především na zapojení veřej-
nosti do rozhodování v zahraničí. Svou zkušenost 
z podobných projektů v ČR a zemí střední a 
východní Evropy (Polsko, Bulharsko, ale i Pobalt-
ské republiky) předává za pomoci místních part-
nerů dalším transformujícím se demokraciím. Ve 
spolupráci s místními partnery tak realizujeme 
projekty v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Gruzii či 
Moldávii. Pro inspiraci uvádíme pár základních 
informací o jednom z našich aktuálních projektů: 

Zahraniční projekty v Gruzii (2008-2009) 
Od roku 2008 začala Agora CE realizovat 

dva projekty v Gruzii. První z nich začal v 
červenci 2008 realizuje jej Agora CE spolu 
s Člověkem v tísni, Asociací pro mezinárodní 
otázky a Vzdělávacím centrem pro veřejnou 
zprávu společný projekt v Gruzii. Projekt byl 
podpořen z prostředků Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky v rámci 
Programu transformační spolupráce ČR a 
z dalších zdrojů. 

Cílem projektu je zkvalitnit práci orgánu místní 
správy a zapojit občany a zejména mladou  
generaci do rozhodovacích procesů na místní 
úrovni.  

Agora Central Europe v rámci projektu imple-
mentuje v Gruzii studentskou diskusní soutěž 

pod názvem „Cestou do parlamentu“. Ve spolu-
práci s gruzínským partnerem, neziskovou orga-
nizací Civitas Georgica proškolí studenty z 8 
středních škol v debatních a argumentačních 
technikách a získané znalosti si pak studenti 
budou moci vyzkoušet v debatních kláních mezi 
sebou. Projekt studentské debatních soutěží je 
spolufinancován z prostředků National Endow-
nment for Democracy.  

 

I další projekty Gruzii je realizován s místní 
partnerskou organizací Civitas Georgica. Nazvali 
jsme jej „Revitalizace komunitního života ve 
znevýhodněných oblastech  regionu Shida Kartli“ 
a jeho cílem je pomoci místním komunitám začít 
znovu fungovat a být schopen identifikovat své 
problémy, potřeby a cíle rozvoje a těch pak také 
dosahovat. Teritoriálně je zaměřen na 15 muni-
cipalit, ve kterých žije více než 25.000 obyvatel. 
V dokonce roku 2008 proběhl sběr dat a terénní 
šetření ve vybraných municipalitách s cílem 
identifikovat rozsah škod vzniklých v souvislosti 

s pobytem ruských vojsk na gruzínském územní. 
Návazně v roce 2009 pak proběhne diskuse 
s obyvateli daných municipalit a na jejím základě 
budou připraveny tzv. Balíčky rozvojových opat-
ření (tzv. Recommended Development Package, 
mající podobu zjednodušených rozvojových 
plánů). Různí dárci a zahraniční pomoc plynoucí 
do Gruzie tak najde v podobě RDP „připravené“ 
municipality, které ví, co chtějí a své rozvojové 
priority mají opřené jak o nezávislá data, tak o 
názor celé komunity. Vedle toho bude v průběhu 
roku 2009 realizováno několik miniprojektů 
s cílem řešit aktuální a tíživou situaci v několika 
(předpoklad je 1 až 3) municipalitách.  

 

Výše uvedené projekty byly z prostředků Mi-
nisterstva zahraničních věcí České republiky 
v rámci Programu transformační spolupráce ČR a 
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolu-
práce ČR. Dále byl podpořen z prostředků Open 
Society  Fund a  National Endownment for De-
mocracy. 
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Ano pro Evropu 

Evropané píší o Evropě 
Sborník více než čtyřiceti příspěvků 

od osobností z mnoha evropských zemí vznikl 
na základě spolupráce neformálního sdružení 
studentů a absolventů VŠ se sdružením 
ANO pro Evropu. Ve spojitosti s českým před-
sednictvím v EU a s pátým výročím referenda 
o členství v Evropské uniie se autoři publi-
kace pokusili podpořit veřejnou debatu o roli 
České republiky, resp. střední Evropy v rozšiřující 
se Unii. Vznikla publikace na téma, jaké hodnoty 
by Česká republika měla prosazovat 
a jak sami autoři vnímají svou evropskou identi-
tu. Václav Havel, Zigmunt Bauman, Ladislav 
Hejdánek, Josep Borrell Fontelles a mnozí další 
svými texty přispěli do podivuhodně rozmanité 
mozaiky esejů, fejetonů, politologických analýz, 
úvah polemických i odlehčených.  

V televizním pořadu Knižní svět (ČT2, 
8. 2. 2009) byla kniha vyhlášena knihou týdne. 

Publikaci je možno zakoupit v knihkupectvích 
(doporučená cena 149,- Kč), rovněž ji najdete na 
internetových stránkách www.anoproevropu.cz. 

Asociace pro mezinárodní  
otázky (AMO) 

NATO a transatlantické vztahy – šedesát 
let poté 

U příležitosti mezinárodního kulatého stolu 
Prague Transatlantic Talks - NATO at Sixty uspo-
řádala Asociace jedinečnou panelovou diskusi v 
souvislosti s blížícím se výročím Severoatlantické 
aliance. Panelu se zúčastnil Michael Howard, 
prominentní člen britské Dolní sněmovny a 
bývalý předseda Konzervativní strany, Karsten 
Voigt, koordinátor německo-americké spolu-
práce na Spolkovém ministerstvu zahraničních 
věcí a Julianne Smith, ředitelka Evropského 
programu v Centre for Strategic and Internatio-
nal Studies ve Washingtonu. 

Michael Howard v úvodním příspěvku pouká-
zal na dobré načasování  pro diskusi o budouc-
nosti Aliance v souvislosti s jejím 60. výro-
čím. Podotkl, že se svět vyvíjí a NATO by tento 
vývoj mělo reflektovat. Dle Michaela Howarda 
není dnes Aliance tím regionálním obranným 
seskupením, kterým bývala za studené války. 
Naopak, cíle Aliance jsou mnohem globálnější. 
Za hlavní problémy, před kterými NATO v sou-
časné době stojí, považuje množství různých 
vztahů ke konkrétním zemím či regionům stejně 
tak jako ne příliš jasná kritéria pro členství.  

Karsten Voigt by si naopak dovedl představit 
určitou harmonii mezi regionálním charakterem 
Aliance a jejím globálním zapojením. Za klíčovou 
považuje spolupráci členských států, a to nejen v 

oblasti obrany. Pro příklad uvedl možnosti řešení 
světové ekonomické krize či globálního oteplo-
vání. Zároveň poukázal na odlišnost současných 
bezpečnostních rizik, která dnes leží převážně 
mimo Evropu, případně na její periférii. Karsten 
Voigt rovněž apeloval na větší roli evropských 
členských států NATO. Evropané v NATO by měli 
přejít od pouhého komentování amerických 
aktivit k činům. Důležité je také vyvážit kompli-
kované vztahy s Ruskem se zárukami bezpeč-
nosti např. zemím Pobaltí či střední Evropy.  

Julianne Smith se ve svém úvodním příspěvku 
soustředila na změny po nástupu administrativy 
prezidenta Obamy. Poukázala na změnu tónu - a 
to nejen ze strany USA, avšak zároveň varovala 
před přílišnými očekáváními. Dle Julianne Smith 
se NATO do blízké budoucnosti bude muset 
soustředit hlavně na problém upadajících obran-
ných rozpočtů členských států, Afghánistán a 
vztahy s Ruskem. Dotkla se také plánů na vybu-
dování protiraketové obrany, kde dle jejího 
názoru bude i přes přetrvávající nakloněnost k 
tomuto projektu růst důležitost otázek efektiv-
nosti a širší debaty s Ruskem. 

Dále následovalo několik věcných otázek z pu-
blika a diskuse. Otázky nejčastěji směřovaly na 
pozici Evropy v NATO či na vstup nových zemí do 
Aliance.  

Více informací naleznete na www.amo.cz. 

Centrum pro studium  
demokracie a kultury (CDK) 

Centrum pro studium demokracie a kultury 
(CDK) získalo z transformačního programu Minis-
terstva zahraničních věcí grant na projekt týkající 
se Východní Ukrajiny. CDK chce navázat na svoje 
aktivity na Ukrajině a předešlé projekty a založit 
vzdělávací institut zaměřující se na vzdělávání 
tamější nové elity a mladých lidí. Projekt má 
dlouhodobý charakter. Institut bude akreditován 
jako celoživotní vzdělávání a poskytovat výuku 
v oblasti demokratizace a občanské společnosti 
se sídlem v Charkově. CDK v tomto projektu 
spolupracuje jak se statutárním městem Brno, 
tak s Mezinárodním politologickým ústavem 
Masarykovy univerzity (IIPS). Do projektu bude 
zapojena i charkovská univerzita. 

Program vedený CDK bude pro vybraných 50 
studentů, kteří v průběhu roku absolvují 10 
víkendových kurzů a po splnění podmínek získají 
certifikát celoživotního vzdělávání. 

Publikační aktivity CDK 
CDK publikuje měsíční monitoring evropské 

legislativy, který v roce 2004 inicioval poslanec 
Evropského parlamentu Hynek Fajmon (EPP-
ED/ODS). Monitoring sleduje nejdůležitější kauzy 
legislativního procesu EU včetně oblasti justice a 

vnitra, do které spadá např. imigrační politika či 
otázky pracovní migrace. 

Politicko-společenská revue Revue politika, 
která je nedílnou součástí aktivit CDK již od roku 
1994, se dnes stává lehce dostupnou a zdarma 
v on-line verzi na www.revuepolitika.cz. Revue 
nabízí spoustu zajímavých článků jak domácích, 
tak zahraničních autorů. Bezpochyby vytváří 
prostor pro širokou diskuzi a možnost se vyjádřit.  

 
Koncem února pak vychází nový tištěný 

dvouměsíčník Kontexty - to nejlepší z oblasti 
filosofických, politicko-filosofických, společen-
ských, kulturních a literárních textů časopisů 
Střední Evropa – brněnská verze, Proglas a Revue 
Politika.  

Více informací najdete na www.cdk.cz. 

Člověk v tísni 

Homo Homini pro čínského disidenta a 
signatáře Charty 2008 

Cena Homo Homini, jíž společnost Člověk v 
tísni každoročně uděluje osobám, které se vý-
znamně zasloužily o prosazování lidských práv, 
letos putuje vězněnému čínskému disidentovi 
Liou Siao-po a symbolicky i všem signatářům 
Charty 2008. Důvodem pro udělení ocenění 
Homo Homini panu Liou Siao-po je jeho kom-
plexní přístup k prosazování lidských práv a 
statečnost, s níž více než třicet let bojuje za 
svobodu projevu.  

Liou Siao-po patří k předním čínským intelek-
tuálům a osobnostem čínských prodemokratic-
kých hnutí, které proti neustávající perzekuci ze 
strany orgánů státní moci staví dialog a nená-
silné řešení konfliktů. V prosinci minulého roku 
byl Liou Siao-po zadržen a převezen na neznámé 
místo, kde je bez řádného soudu či obvinění 
držen dodnes. Stalo se tak dva dny před 
60. výročím přijetí Všeobecné deklarace lidských 
práv. V den výročí vydala skupina čínských disi-
dentů dokument Charta 2008, jehož je Siao-po 
spoluautorem a signatářem. Charta 2008 je 
přímou pokračovatelkou české Charty 77, jejíž 
étos a hodnoty aplikuje na čínské prostředí. 
Stejně jako Charta 77 žádá po vládě dodržování 
jejích vlastních zákonů a požaduje reformu poli-
tických institucí a ústavních svobod, které jsou 
nutným základem pro vytvoření svobodné a 
otevřené společnosti. 

Festival dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o 
lidských právech Jeden svět, pořádaný organizací 
Člověk v tísni, bude zahájen 11. března v Praze. 
Poté se uskuteční ve 29 českých městech; výběr 
z programu se navíc představí i v Bruselu a Wa-
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shingtonu v rámci českého předsednictví v Ev-
ropské unii.  

Festival se koná pod záštitou Václava Havla, 
místopředsedy vlády pro evropské záležitosti 
Alexandra Vondry, ministra kultury Václava 
Jehličky, ministra zahraničních věcí Karla Sch-
warzenberga a primátora hlavního města Prahy 
Pavla Béma. Jedenáctý ročník festivalu, který 
patří k největším filmovým akcím svého druhu v 
Evropě, uvede kolem 120 snímků ze čtyř desítek 
zemí se sociální, politicky angažovanou a lidsko-
právní tematikou. Byly vybrány z více než 1500 
titulů. Více informaci na www.jedensvet.cz. 

20 let demokracie ve filmu 
V roce 2009 si připomínáme dvacáté výročí 

pádu komunismu ve střední Evropě. Jeden svět a 
partnerské filmové festivaly DOK Leipzig, Jeden 
svet Bratislava, Verzio a Watch Docs uvádějí 
dokumentární filmy uznávaných středoevrop-
ských režisérů, které se vyjadřují k úspěchům, 
výzvám a nevyhnutelným prohrám na cestě ke 
svobodě po letech totalitních režimů. Na on-line 
speciálu www.ceskatelevize.cz/jedensvet bude 
od 10. února každý týden přibývat jeden tema-
tický blok s několika filmy, které bude možné 
zdarma zhlédnout v celé délce. Dokumenty 
doprovázejí články, které dávají vybraným sním-
kům kontext a měly by rozproudit diskuse na on-
line diskusním fóru. 

Institut pro evropskou politiku 
Europeum 

Europeum vyzvalo k účasti na semináři o Ukra-
jině, jehož cílem je sdílení relevantních zkušenos-
tí s procesem evropské integrace, zejména co se 
týče spolupráce a dialogu s místní samosprávou 
a státní správou, zvyšování povědomí o evrop-
ském integračním procesu na místní úrovni, 
implementace evropských standardů, informo-
vání veřejnosti, atd. Semináře se zúčastní 10 
zástupců NNO z celoukrajinské sítě proevrop-
ských NNO. Účastníci budou mít i příležitost 
k debatě o společných projektových záměrech, 
případně pokračování existujících projektů. 

Hledáme především zástupce organizací 
s následujícím profilem: 

 organizace, budující partnerství na těsné 
spolupráci se státní správou, místní samo-
správou, médii, akademickou sférou, think-
tanky a komerční sférou v oblasti evropské in-
tegrace 

 organizace, mající zkušenosti s kampaněmi na 
podporu myšlenky evropské (nebo euroatlan-
tické) integrace v před i po vstupním období, 
oslovující široké spektrum občanů, stejně jako 
specifické cílové skupiny 

 organizace, angažující se v oblasti monitoro-
vání aktivit veřejné správy při implementaci 
evropských standardů a politik 

 organizace, angažující se v zajišťování vzdělá-
vacích aktivit, tréninků a školení, souvisejících 
s Evropskou unií 

 organizace, mající bohaté zkušenosti 
s networkingem na mezinárodní, zvláště pak 
evropské, úrovni 

 organizace, které realizují nebo v blízké bu-
doucnosti plánují realizovat projekty spolu-
práce s podobnými organizacemi na Ukrajině 

 žurnalisté zabývající se otázkami spolupráce 
státní správy, samosprávy a občanskou spo-
lečností v oblasti evropské integrace 

Nadace Forum 2000 

10. ročník Veletrhu neziskových organizací 
Nadace Forum 2000 připravila letos již 10. 

jubilejní ročník Veletrhu neziskových organizací 
(tzv. NGO Market),  který se bude konat v pátek 
24. dubna 2009 v prostorách La Fabriky na ulici 
Komunardů 30 v Praze 7. 

Veletrh neziskových organizací je jednodenní 
akce, která umožňuje českým i zahraničním 
„neziskovkám“ prezentovat svou práci široké 
veřejnosti. Neziskové organizace představují 
klíčový prvek při vzniku silné občanské 
společnosti a hrají zásadní roli při 
transformačních procesech v oblasti střední a 
východní Evropy. Proto by jim mělo být zajištěno 
více příležitostí a podpory pro komunikaci s 
veřejností, sdílení zkušeností, tvorbu nových 
partnerství a další vzdělávání a růst. Na Veletrhu 
mají organizace aktivní ve vzdělávání, 
dobrovolnictví, oblasti lidských práv, 
environmentální problematice nebo jiných 
oblastech možnost představit své aktivity široké 
veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a 
oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové 
vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své 
organizace.  

Letošním sloganem „Pomáhat není luxus“, 
chce akce motivovat širokou veřejnost k pod-
poře neziskového sektoru. Vstup pro návštěvníky 
a možnost prezentace pro neziskové organizace 
na Veletrhu je zdarma. 

Více informací naleznete na oficiální stránce 
Veletrhu www.forum2000.cz/ngomarket.   

Mezinárodní sdružení Občanské 
Bělorusko 

Zpráva o vývoji událostí v Bělorusku za ob-
dobí říjen 2008 - leden 2009 sleduje nedávný 
vývoj situace v Bělorusku s ohledem na dodržo-
vání základních svobod, včetně svobody médií, 
svobody sdružování a shromažďování. Sleduje 
také stav s politickým pronásledováním a své-
volným zatýkáním, represe proti občanským 
aktivistům a vývoj liberalizace běloruské ekono-
miky. 

Tento monitoring vznikl z rozhodnutí účast-
níků setkání mezinárodních implementátorů 
běloruských projektů (Belarusian International 
Implementers Meeting, dále BIIM), které se 
konalo ve Varšavě v říjnu 2008. Tato zpráva má 
přispět k tomu, aby činitelé zodpovědní za revizi 
sankcí pro Bělorusko měli všechny potřebné 
informace o aktuální situaci v zemi.   

Zpráva je výsledkem spolupráce nezávislých 
běloruských organizací (Výbor na ochranu poli-
ticky pronásledovaných „Solidarita“, Běloruská 
asociace novinářů (BAJ), Koordinační rada sou-
kromých podnikatelů, deník Belarusi i Rynok, 
Institut pro privatizaci a management, Asociace 
běloruských prodemokratických nevládních 
organizací, Běloruský institut strategických stu-
dií) a jejich mezinárodních partnerů reprezento-
vaných skupinou BIIM. Na šíření těchto přehledů 
spolupracoval BIIM také s Kanceláří pro demo-
kratické Bělorusko v Bruselu. 

BIIM je pořádán dvakrát ročně od r. 2002 a 
pomáhá propojovat ty donory a nevládní organi-
zace z celé Evropy a USA, kteří se zabývají lid-
skými právy a rozvojem demokracie v Bělorusku. 

Více informací o monitoringu a celou zprávu 
v pdf formátu naleznete na adrese 
www.demas.cz. Pro další případné informace je 
možné psát BIIM koordinátorce Katerině Przy-
bylské na adresy biim@eedc.org.pl a 
kprzybylska@eedc.org.pl. 

Respekt institut 

Respekt institut informuje prostřednictvím 
Newsletteru I/09 o práci na projektu „Pojďme 
diskutovat o Evropě“, do kterého se prostřednic-
tvím pěti veřejných debat může zapojit i široká 
veřejnost. 

Cílem projektu Pojďme diskutovat o Evropě je 
přispět k větší informovanosti veřejnosti 
s důrazem na regiony ČR o vybraných evrop-
ských záležitostech, jež mají přímý místní 
i celostátní dopad na každodenní život obyvatel. 
S tímto záměrem bylo vybráno pět zajímavých 
témat, která na konkrétních problémech přiblíží 
konkrétní evropské politiky a jejich důsledky pro 
regionální otázky.  

V rámci pěti veřejných debat v krajských měs-
tech bude odborníky diskutováno pět následují-
cích témat: 

1. Podpora rozvoje českého venkova (regionální 
rozvoj venkova ze strany EU) 

2. Evropa bez hranic (přeshraniční spolupráce) 

3. Česká města pro kvalitní život (regionální 
rozvoj měst v kontextu podpory z fondů EU) 

4. Stárnutí Evropy a nástroje řešení demogra-
fického vývoje 

5. Evropa v pohybu (dopravní infrastruktura 
v EU) 
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Veřejná debata na téma Dopravní infrastruktura 
v EU se uskuteční 7. května v Českých Budějovi-
cích. 

Důležitou součástí projektu je také zpracování 
a následné zveřejnění shrnutí v týdeníku Respekt 
obsahujícího stěžejní a nejzajímavější myšlenky 
ke každému diskutovanému tématu. Dále bude 
na internetových stránkách žadatele zveřejněn 
video záznam každé debaty. 

Projekt Pojďme debatovat o Evropě byl fi-
nančně podpořen Zastoupením Evropské komise 
v České republice. Komise nenese odpovědnost 
za využití obsažených informací. 

Více informací naleznete na: 
http://www.respektinstitut.cz/2008/12/02/pro-
jekt-pojdme-diskutovat-o-evrope/ 
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Činnost DEMAS je určována nezávisle a 
výhradně členskými organizacemi, nevyja-
dřuje žádné politické či ideologické postoje 
nebo zájmy jakékoli instituce. 
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