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Naše mise

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

Společné aktivity

Debata s europoslanci

V pondělí 2. listopadu uspořádala asociace 
DEMAS společně se svou členskou organizací 
Ins�tutem pro evropskou poli�ku Europeum 
odpolední debatu s poslanci Evropského par-
lamentu Janem Zahradilem (ODS) a Liborem 
Roučkem (ČSSD) s názvem ČR a EU – (papíroví) 
tygři v prosazování demokracie ve světě? De-
batu moderoval Vladimír Bartovic – výzkumný 
pracovník Europea.

Debata, jež se konala za laskavého přispění 
Informační kanceláře Evropského parlamentu 
v ČR v prostorách Evropského domu na Jung-
mannově ul. v Praze, byla zaměřena na roli 
České republiky a Evropské unie v otázce pod-
pory demokracie a lidských práv. Oba poslanci 
posluchačům přiblížili mechanismy EU pod-
porující transformační poli�ku a rozvojovou 
spolupráci, jelikož právě EU patří mezi největší 
dárce rozvojové pomoci. Na dotaz z publika, 
které země by měly patřit z hlediska podpory 
demokracie a lidských práv k prioritním, se 
oba poslanci shodli na zemích Východního 
partnerství, ale i např. krajiny Blízkého východu 
a subsaharské Afriky. 

Libor Rouček zmínil snahu o dialog v oblas� 
lidských práv např. s Barmou, Íránem a Čínou. 
Za další složku této oblas� pak označil také boj 
pro� rasismu a všem formám diskriminace, 
po�rání mučení v rámci preven�vních opatření 
či úsilí za zrušení trestu smr�, které EU vyna-

kládá i směrem ke svému největšímu partne-
rovi – USA. 

Jan Zahradil dále vzpomenul i nestátní 
neziskové organizace, jež svou prací přispívají 
k šíření dobrého jména České republiky. Za 
všechny jmenoval organizaci Člověk v �sni, 
která nedávno otevřela v pořadí již devátou 
školu v E�opii. 

Setkání s europoslanci na téma demokracie 
a lidská práva by nebylo kompletní, aniž by byla 
vzpomenuta Sacharovova cena za svobodu 

myšlení, kterou za obranu lidských práv a de-
mokracie každoročně uděluje právě Evropský 
parlament. Jejími letošními laureáty se stalo 
ruské středisko pro lidská práva Memorial a tři 
hlavní ak�visté Oleg Orlovov, Sergej Kovalevov 
a Ljudmila Alexejeva, jakož i všichni ostat-
ní ochránci lidských práv v Rusku. Vítěz byl 
22. října vyhlášen předsedou Parlamentu Jer-
zym Buzkem, slavnostní udělení ceny proběh-
ne 16. prosince ve Štrasburku. 

Člověk v �sni si vás dovoluje pozvat na diskuzi

Když revoluce není sametová...
Lidská práva v Rusku a Číně

s předními čínskými a ruskými disidenty o vývoji posledních 20 let v jejich zemích

mezi vystupujícími bude Oleg Orlov (ředitel Memorialu, Rusko) a další

18. listopadu 2009, 18:00–20:00, CERGE-EI, místnost 7 (Poli�ckých vězňů 7, Praha 1)

Jméno čínského řečníka bude z bezpečnostních důvodů zveřejněno až v krátkém předs�hu před akcí.

Tlumočení z/do češ�ny zajištěno.

http://www.europeum.org
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://www.evropsky-parlament.cz/
http://clovekvtisni.cz/index2.php?id=282&idArt=1261
http://www.europarl.europa.eu/sakharov
http://www.europarl.europa.eu/sakharov
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Centrum pro studium 
demokracie a kultury

CDK vydalo v září řadu knih, a to zejména z ob-
las� historie, sociologie, poli�ky a společnos�. 
Novými �tuly CDK jsou životopis kardinála Jo-
sefa Berana s názvem Uzavírám Vás do svého 
srdce od Stanislavy Vodičkové a Výjimečný pří-
pad Evropa od Grace Davieové, která se zabývá 
podobou víry v dnešním světě.

CDK uspořádala s touto významnou anglic-
kou socioložkou přednášku na téma „Nábožen-
ství v moderní Evropě“, která proběhla 30. října 
2009 v Brně.

Dalším zajímavým �tulem je kniha Kul-
tura svobody německého ústavního soudce 
Uda Di Fabio. Publikace se podrobně zabývá 
postavením a vztahem dvou klíčových prvků 
iden�ty moderní doby – svobody a rovnos�. 
Zvláštní pozornost pak autor věnuje posta-
vení náboženských organizací a národu jako 
poli�ckému společenství. Di Fabio hájí postoje 
vyplývající z přesvědčení, že Evropská unie není 
samoúčelnou ins�tucí, ale útvarem, který musí 
být důkladně promýšlen a podroben účinné 
právní kontrole. Jeho postoj je proevropský, 
ale nikoli nekri�cký. Autor se podrobně věnuje 
také pojmu státní suverenita, a to i ve vztahu 
k mezinárodněprávním závazkům ochrany lid-
ských práv.

CDK nyní připravuje seminář s Udo Di Fabiem, 
který bude volně reagovat na téma jeho knihy. 
Bude se konat 1. prosince 2009 v odpoledních 
hodinách v prostorách Senátu PČR. Zahájí jej 
zástupci spolupořadatelů, tedy CDK, Senátu 

PČR a Konrad Adenauer S��ung. Program 
bude upřesněn během několika následujících 
týdnů na www.cdk.cz.

Polský europoslanec a jeden z nejvýznam-
nějších poli�ckých filozofů současnos� Ryszard 
Legutko vystoupil 22. října 2009 na semináři 
v pražském Autoklubu s přednáškou na téma 
Filozofické základy evropského projektu a jeho 
budoucnost. Seminář pořádal Polský ins�tut, 
Centrum pro ekonomiku a poli�ku a Centrum 
pro studium demokracie a kultury. Moderoval 
jej Václav Klaus. Semináře se zúčastnilo na 200 
diváků.

CDK vydalo první český výbor Legutkových 
esejů Ošklivost demokracie a jiné eseje. Kniha 
představuje průřez esejis�ckou tvorbou autora 
od osmdesátých let do současnos�.

Člověk v tísni

Dokument pomáhá podporovat lidská 
práva v Barmě 

Člověk v �sni zahájil v září unikátní projekt pro-
mítání filmu Barmský VJ. Strhující dokument 
vyvolal letos na fes�valu Jeden svět nebývale 
solidární reakce diváků. Dokument zachycuje 
kamerou tajných reportérů pro-demokra�cké 
protesty mnichů v Barmě před dvěma lety 
a jejich brutální potlačení tamním vojenským 
režimem. Ukázalo se, že film je nejen skvělým 
prostředkem, jak informovat o realitě v jednom 

z nejbrutálnějších režimů světa, ale zároveň 
dokáže mobilizovat diváky k pomoci. 

Člověk v �sni proto po získání práv pro 
Českou republiku zahájil pilotní kampaň 
Zorganizujte promítání Barmského VJ, v níž 
zdarma distribuuje DVD filmu všem zájemcům, 
kteří uspořádají promítání s následnou disku-
zí. Od září se do projektu přihlásilo přes 370 
zájemců. 

Cílem kampaně je jak zvyšování informo-
vanos� o situaci v Barmě mezi občany, tak 
i získávání nových členů pro Klub přátel, díky 
němuž společnost Člověk v �sni pomáhá ro-
dinám poli�ckých vězňů, místním reportérům 
a malým občanským skupinám. 

Využi� filmu ale nekončí v České republice. 
Člověk v �sni usiluje i o získání mezinárodní 
podpory řešení situace v Barmě. Proto nabídl 
tradičním obhájcům lidských práv v Barmě Vel-
ké Británii a České republice, aby na svých am-
basádách ve střední Evropě a v dalších zemích 
zorganizovaly promítání filmu spojená s diskuzí 
pro místní občanský sektor, diplomaty a zá-
stupce státu. V průběhu října se uskutečnila 
již dvě úspěšná promítání v  Budapeš� a Bra�-
slavě. V Budapeš� se promítání uskutečnilo na 
Středoevropské univerzitě za účas� asi 100 di-
váků. V diskuzi k filmu promluvili velvyslanci ČR 
a VB, zástupce asijského odboru maďarského 
ministerstva zahraničí, maďarský vyslanec pro 
lidská práva a koordinátor barmských projektů 
Člověka v �sni. V Bra�slavě se pak uskutečnila 
akce pro 30 hostů z řad neziskových organizací, 

Aktivity jednotlivých členů

Promítání na Středoevropské univerzitě. Zleva Jaromír Plíšek, velvyslanec ČR, Greg Dorey, velvyslanec 
VB, Marie Havlínová, Člověk v �sni.

Udo Di Fabio.

http://www.cdk.cz
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diploma�cké obce, novinářů a zástupců minis-
terstva zahraničí. Další promítání proběhnou 
během listopadu například v Soulu a Kodani. 

Svoboda slova v Rusku – tři roky 
po vraždě Anny Politkovské 

Výročí vraždy Anny Politkovské, ale i vraždy 
dalších novinářů a lidskoprávních ak�vistů 
z poslední doby měl připomenout večer na 
téma „Svoboda slova v Rusku – tři roky po 
vraždě Anny Politkovské“, který se uskutečnil 
15. října v Národní technické knihovně. Pro-
jekce spojená s debatou pořádaná Člověkem 
v �sni přitáhla asi osmdesátku lidí, převážně 
studentů. Rizika novinářské profese v Rusku 
ukazoval syrový snímek britského doku-
mentaristy Paula Jenkinse „Vraždy v ruských 
novinách“. Ten zachycuje situaci místní novin 
v Tolja�, jednom malém městě asi 700 km již-
ně od Moskvy, kde v rozmezí několika měsíců 
byli za nevyjasněných okolnos� zabi� dva jejich 

hlavní redaktoři. V debatě s diváky pak situaci 
podrobněji popsali Arkadij Babčenko, dopiso-
vatel listu Novaja gazeta, pro který psala i Anna 
Politkovská. (A. Babčenko v Čečensku sloužil 
nejprve jako voják základní služby a postupně 
se z něho stal válečný zpravodaj.) A dále Anna 
Sevorťan, specialistka z moskevského Centra 
pro demokracii a lidská práva.

Během večera tak byly připomenuty i další 
vraždy novinářů a lidskoprávních ak�vistů. 
Jen rok 2009 přináší velmi smutnou bilanci: 
Stanislav Markelov a Anastasie Baburovová, 
Natálie Estěmirovová, Zarema Sadulajevová 
a Alik Džabrajlov. Všechny tyto vraždy souvisejí 
se situací v Čečensku a režimem Ramzana Ka-
dyrova, který mnozí ze zavražděných otevřeně 
kri�zovali. Nicméně jak hosté upozornili, tlak 
na redakce i novináře nabývá různých podob, 
nejde vždy jen o hrozbu fyzické likvidace. Eko-
nomický tlak nebo zastrašování je rovněž velmi 
„účinné“. To vše dohromady je zdrojem velké-
ho limitu svobody slova v Rusku: autocenzury 
novinářů. O to více ohromující je, že stále žijí 
a pracují lidé, kteří se ani přes riziko smr� ne-
bojí říkat veřejně pravdu.  

Občanské Belorusko

Evropské rádio pro Bělorusko vysílalo 
v Minsku na FM – až do zásahu úřadů 

V červnu tohoto roku začalo Evropské rádio 
pro Bělorusko vysílat na frekvencích minského 
AutoRadia jedenkrát týdně svůj hodinový po-
řad o Evropě (Eurozoom). Od 1. září byl pak 
tento program vysílán každý pracovní den. 
Tato událost znamenala významný průlom ve 
vysílání rádia, protože zahraniční média nemají 
licenci na vysílání přímo z běloruských vysílačů 

a tedy v Bělorusku pouze na FM u hranic se 
sousedními státy, přes satelit, internet a na ne-
příliš populárních krátkých vlnách. 

Dne 29. září si běloruské Ministerstvo infor-
mací vyžádalo od vlastníka AutoRadia přepis 
pořadu Eurozoom a následujícího dne obdr-
želo AutoRadio varování, že obsah pořadu ne-
odpovídá jeho licenci. Jelikož druhé varování od 
Ministerstva v běloruské praxi často znamená 
odebrání licence a likvidaci média, AutoRadio 
zastavilo vysílání tohoto pořadu ERB. 

Občanské Bělorusko je partnerem v mezi-
národním projektu Evropského rádia pro Bělo-
rusko, za finanční podpory programu Transfor-
mační spolupráce MZV ČR.

Zpráva o vývoji v Bělorusku za období 
březen až říjen 2009 

Na padesát běloruských a mezinárodních orga-
nizací sestavilo zprávu o dodržování základních 
lidských práv a vývoji v této oblas� v Bělorusku 
za březen až říjen 2009. Monitoring sleduje 
svobodu médií, podmínky pro práci nevládních 
organizací či možnost pořádat veřejné akce. 
Kromě přehledu a hodnocení událos� najdete 
v dokumentu i doporučení k dalšímu postupu 
EU vůči Bělorusku.

Zpráva byla sestavena před listopadovým 
rozhodováním Evropské unie jak dále naložit 
se sankcemi vůči této zemi. V současné době 
jsou sankce, tj. zákaz vjezdu do EU pro nejvyšší 
představitele běloruského režimu, až do pro-
since 2009 pozastaveny. Zpráva je k dispozici 
v anglič�ně, v češ�ně si můžete přečíst zprávu 
za březen až září 2009. Občanské Bělorusko se 
na přípravě zprávy podílelo jako jeden z mezi-
národních partnerů.

Zprávu naleznete na adrese h�p://www.
civicbelarus.eu/novinky/monitoring_report_
on_developments_in_belarus_march_octo-
ber_2009.

Dům lidských práv 
ve Vilniusu vyhlásil konkurz 
na účast v projektu 
pozorování voleb 

Běloruš� účastníci se v rámci projektu zúčastní 
týdenního intenzivního kurzu ve Vilniusu. Kurz 
vytvořili a vedou přední švédš� politologové. 
Účastníci projektu se také jako akreditovaní 
krátkodobí pozorovatelé zúčastní voleb na 
Ukrajině v lednu 2010. Více informací v anglič-
�ně na h�p://humanrightshouse.org/Ar�cles/
12003.html. 

Anna Sevorťan a Arkadij Babčenko během diskuze s publikem.

Film Barmský VJ zachycuje protesty mnichů 
v roce 2007.

http://www.euroradio.fm/en/1022/
http://www.euroradio.fm/en/1022/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/index.html
http://www.civicbelarus.eu/novinky/monitoring_report_on_developments_in_belarus_march_october_2009
http://www.civicbelarus.eu/novinky/monitoring_report_on_developments_in_belarus_march_october_2009
http://www.civicbelarus.eu/novinky/monitoring_report_on_developments_in_belarus_march_october_2009
http://www.civicbelarus.eu/novinky/monitoring_report_on_developments_in_belarus_march_october_2009
http://humanrightshouse.org/Articles/12003.html
http://humanrightshouse.org/Articles/12003.html
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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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Mailové zprávy běloruského 
Domu lidských práv

Nově je možné se přihlásit k mailové rozesílce 
Domu lidských práv ve Vilniusu. Zprávy jsou 
rozesílány jednou až dvakrát týdně a týkají se 
nejen ak�vit a projektů Domu, ale i aktuálních 
informací o událostech v Bělorusku spojených 
s lidskými právy či obhájci lidských práv. Ro-
zesílka informuje o vypracovaných analýzách 
či zveřejněných společných stanoviscích lid-
skoprávních organizací. Služba je poskytována 
v anglič�ně a běloruš�ně a můžete se k ní při-
hlásit na adrese h�p://feedburner.google.com/
�/a/mailverify?uri=HumanRightsHouseNews-
-BelarusInExile-Vilnius&loc=en_US. 

Občanské Bělorusko je partnerem mezi-
národního projektu Domu lidských práv ve 
Vilniusu, za finanční podpory programu Trans-
formační spolupráce MZV ČR.

mailto:info@demas.cz
http://www.demas.cz
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=HumanRightsHouseNews-BelarusInExile-Vilnius&loc=en_US
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=HumanRightsHouseNews-BelarusInExile-Vilnius&loc=en_US
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=HumanRightsHouseNews-BelarusInExile-Vilnius&loc=en_US

