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Naše mise

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

Agora Central Europe

Revitalizace komunitního života 
ve znevýhodněných oblastech 
regionu Shida Kartli 

V srpnu 2008 se Gruzie dostala do válečného 
konfliktu se sousední Ruskou federací. I když 
také díky vlivu mezinárodního společenství 
trvala válečná situace rela�vně krátce, jejím 
důsledkem jsou obrovské materiální i duchovní 
škody. Dese��síce lidí musely opus�t svoje do-
movy bez šance na návrat. Několik set lidí přišlo 
o život. Stovky domů a administra�vních budov 
byly zničeny. Byla poškozena infrastruktura, 
některé oblas� jsou zaminovány. Obce nebyly 
připraveny na příval uprchlíků, jejichž situace 
je �živá. Na ne zcela efek�vně fungujících 
municipalitách spočinula velká odpovědnost – 
vyrovnat se s obnovou země, s poválečnou si-
tuací, s �síci nových občanů-uprchlíků. 

Projekt „Revitalizace komunitního života ve 
znevýhodněných oblastech regionu Shida Kart-
li“ připravilo občanské sdružení Agora Central 
Europe (dále jen Agora) ve spolupráci s part-
nerskou organizací v Gruzii – Interna�onal As-
socia�on Civitas Georgica (dále jen CG) s cílem 
pomoci místním komunitám začít znovu fungo-
vat a být schopny iden�fikovat svoje problémy, 
potřeby a cíle rozvoje, a těch pak také dosaho-
vat. Teritoriálně je zaměřen na 15 municipalit, 
ve kterých žije více než 25 000 obyvatel, a patří 
do správních oblas� Gori, Khashuri a Kareli. Vý-
běr municipalit byl cílen na ty obce, které byly 
(přímo či nepřímo) dotčeny vyhrocenou situací 
ze srpna 2008. Časově je projekt rozdělen mezi 
roky 2008 a 2009. 

Do konce roku 2008 proběhly sběry dat a te-
rénní šetření ve vybraných municipalitách s cí-
lem iden�fikovat rozsah škod vzniklých v sou-
vislos� s pobytem ruských vojsk na gruzínském 
území. Mapování škod a sběr dat byly prová-
děny jak na základě dotazníku pro představi-
tele každé z municipalit, krátkého rozhovoru 
s volenými zástupci obce, tak zejména hloub-
kovými rozhovory se samotnými obyvateli (čas-
to žijícími v různých osadách spadajících pod 
danou municipalitu). 

Návazně v roce 2009 proběhly diskuze 
s obyvateli daných municipalit a na jejich zákla-
dě byly dopracovány tzv. Balíčky rozvojových 
opatření (Recommended Development Pack-
age – RDP), mající podobu zjednodušených 
rozvojových plánů. RDP mají sloužit samotným 
municipalitám při prezentaci své připravenos� 
podílet se na zlepšování životního prostředí 
a kvality života obyvatel ve svém správním úze-
mí. Různí dárci a zahraniční pomoc plynoucí do 
Gruzie tak najdou v podobě RDP „připravené“ 
municipality, které vědí, co chtějí, a své rozvo-
jové priority mají opřeny jak o nezávislá data, 
tak o názor celé komunity. 

Vedle toho bylo v průběhu roku 2009 rea-
lizováno několik miniprojektů s cílem řešit 
aktuální a �živou situaci v několika municipa-
litách. V obci Mochisi jsme například pomohli 
dobudovat místní komunitní centrum (zajis�li 
jsme zastřešení objektu), v obci Ali probíhá 
za finanční podpory projektu budování vodo-
vodního řádu, v Nabachtevi byla přebudována 
učebna ve škole na místnost pro školku.

Projekt byl podpořen z prostředků Minis-
terstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Ano pro Evropu

ANO pro Evropu pokračuje v natáčení informa-
�vně-vzdělávacího pořadu Evropský manuál. 
dokumentárního cyklu založeného na nezau-
jaté diskuzi a informování o aktuálních evrop-
ských tématech. Cílem projektu je zprostředko-
vat divákům evropskou problema�ku srozumi-
telnou formou a přispět k potřebnému porozu-
mění širší veřejnos� otázkám současné Evropy 
i úloze České republiky v ní, a to nejen během 
našeho předsednictví v Radě EU.

Rok 2009 byl začátkem tohoto nového a od-
vážného projektu a již v druhé polovině roku 
můžeme s potěšením konstatovat, že tento 
pořad, který pro Českou televizi vytváříme, má 
velký úspěch a celý projekt se vyvíjí nad oče-
kávání dobře. Podle Aleny Müllerové, šéfdra-
maturgyně České televize, měly doposud od-
vysílané díly velmi dobrý ohlas i sledovanost: 
„Ano, na vzdělávací pořad vysílaný o víkendu 
odpoledne, který je pres�žní, ale nemasový, 
měl Evropský manuál opravdu výbornou sledo-
vanost.“ V souvislos� s příznivými ohlasy nám 
Česká televize nabídla spolupráci pro rok 2010 
ve formě koprodukce. Evropský manuál tak pří-
mou podporou České televize získá ještě větší 
stabilitu a pres�ž. 

Ohlédnutí za rokem 2009

První ročník Evropského manuálu čítal 24 dílů, 
které byly vysílány vždy v neděli či v sobotu 
v odpoledních hodinách na prvním programu 
České televize. Tématům prvních osmi dílů jsme 
se již věnovali v minulých vydáních Zpravoda-
je. Během podzimu odvysílala Česká televize 
dalších 14 dílů dokumentárního cyklu. Mode-
rátorka a autorka pořadu Monika MacDonagh-
-Pajerová se opět na aktuální evropská témata 
ptala významných osobnos� jak z poli�ckého, 
uměleckého a kulturního života, tak odborníků 
a specialistů na dané oblas�. Podzimní sekven-
ci otevřelo téma Rovnoprávnos� mužů a žen 
(9/24). Náš štáb zajímalo, jak se k rovným pří-
ležitostem mužů a žen staví Česká republika, 
za kterými zeměmi pokulhává a před kterými 
má naopak náskok. O právech žen, feminismu, 
hranici patriarchální a matriarchální společnos-
�, vzdělanos� žen a jejich zastoupení na vý-
znamných postech mluvili například Jaroslav 

Aktivity jednotlivých členů

Školka v Nabachtevi.

Stavební práce na vodovodním řádu v obci Ali.



Zpravodaj DEMAS VIII/2009Strana 2

Kubera, Michaela Marksová-Tominová, Václav 
Havel nebo Jiřina Šiklová. Druhé volby do Ev-
ropského parlamentu (10/24) přinesly nutnost 
popřemýšlet nad �m, nakolik vůbec víme, co 
vlastně parlament evropské sedmadvacítky je, 
jakou má funkci, jak pracuje a zdali nejde hlav-
ně o přebujelý byrokra�cký moloch s ohrom-
ným rozpočtem, jak upozorňují jeho odpůrci. 
Svoje názory nám zprostředkovali např. Jac-
ques Rupnik, Miroslav Topolánek, Miroslav 
Ouzký či Jiří Pehe. V díle věnovaném Celo-
světové finanční krizi a zadluženos� (11/24) 
jsme se vrá�li k důležitému tématu, které 
se již v Evropském manuálu objevilo na jaře. 
Zadlužení, které pos�hlo jak domácnos�, tak 
podniky, dosáhlo nebývalých rozměrů, přesto 
ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy si Česká 
republika nevedla tak špatně. Snažili jsme se 
na tuto situaci ptát odborníků na finančnictví 
a též jsme zjišťovali, zda je rozumné si v době 
ekonomické recese půjčovat, jaké půjčky jsou 
užitečné, a jaké naopak dláždí cestu do pekel. 
Dvanáctý díl se věnoval Nárůstu extremismu 
v Evropě (12/24). O červnové volby do Evrop-
ského parlamentu měli voliči nejmenší zájem 
v dějinách této ins�tuce. Je právě nezájem lidí 
důvodem, proč posílily extremis�cké strany? 
Proč vůbec v Evropě narůstá extremismus? 
Co budou prosazovat radikálové z Velké Britá-
nie, Nizozemska, Rakouska a Maďarska, kte-
ří získali v Evropském parlamentu křesla? Ptali 
jsme se Michaela Kocába, Jana Rumla, Fabrice 
Mar�na či členů kapely Gypsy.cz a dalších. Tři-
náctý díl patřil Ochraně spotřebitele (13/24). 
Zjišťovali jsme, zda je v Evropě ochrana spo-
třebitele dostatečná, jak správně nakupovat 
potraviny, které zboží se nejčastěji reklamuje, 
či které výrobky mohou být vyloženě životu 
nebezpečné. Na závěr našeho předsednictví 
v radě EU jsme natočili díl hodno�cí právě 
Předávání předsednictví Evropské unie (14/24), 
a to jak od Francie České republice, tak naše 
předávání Švédsku. Snažili jsme se zhodno�t, 
co se za onen půlrok České republice podařilo 
a jak předsednictví České republiky vníma-
jí v zahraničí. V tomto díle promluvil např. 
prof. O�o Pick, Jiří Dienstbier, Catherine von 
Heidenstam, Hubert Gehring či Petr Štěpánek.

Vedle jednotlivých dílů reagujících na ak-
tuální témata, jsme se rozhodli v Evropském 
manuálu věnovat též více prostoru tématům 
vztahů České republiky a dalších zemí a tuto 
problema�ku zprostředkovat z různých úhlů 
a na několika podtématech. Jako první jsme 
zvolili vztahy česko-německé, které jsme roz-
pracovali celkem do čtyř dílů. Uvedli jsme pořa-
dy Společné projekty Čechů a Němců (15/24), 
Dvacet let po pádu železné opony (19/24), Čes-
ko-německá deklarace: nový start vzájemných 
vztahů (20/24) a Vyrovnání se s minulos� ve 
střední Evropě (21/24). Náš štáb se tak vydal 
i za hranice České republiky, natáčel jednak 

v bývalém západním Německu na konferenci 
Česko-německého diskuzního fóra v Heidelber-
gu i v oblas� bývalého východního Německa, 
a to v Drážďanech a na česko-německém gym-
náziu v Pirně. Mapoval tak různé poli�cké, ale 
především vzdělávací česko-německé projekty 
a ptal se po povaze našich vztahů, historických 
kořenů a současného vyústění. K těmto téma-
tům promluvili např. prof. Gert Weisskirchen, 
Doris Liebermann, Alexandr Vondra, Fedor Gál, 
Hubert Gehring, Petr Baumann, Pavel Kohout 
nebo Fran�šek Černý.

Díl Nová kapitola vztahů USA a Evropské 
unie (17/24) předestřel názory na proměnu 
americko-evropských vztahů po nástupu Barac-
ka Obamy. Život ve městě a na venkově (16/24) 
popisoval nový a stále sílící trend mladých lidí 
stěhovat se mimo města. Zajímalo nás, jak růz-
né státy vychází takovýmto tendencím vstříc, 
jaké mají mladé rodiny možnos� a jak se ro-
man�cké představy střetávají s tvrdou realitou. 
Vzhledem k debatě okolo ropovodu Nabucco 
jsme připravili díl Energe�cká bezpečnost 
v Evropě (18/24). Je faktem, že Evropská unie 
je z 25 % závislá na ruském plynu. Ten na začát-
ku letošního roku přestal do Evropy proudit, 
a najednou byla tato závislost více jak patrná. 
Snažili jsme se zjis�t, jak předejít podobným 
situacím, kvůli kterým by se do vážných po�ží 
dostaly ekonomiky řady zemí, a zda lze kvů-
li dodávkám ropy a dalších strategických suro-
vin připouštět poli�cké a morální kompromisy. 
Jaké jsou možnos� využívání alterna�vních 
zdrojů? V předposledním díle totoho roku jsme 
otevřeli téma Společenské zodpovědnos� firem 
(23/24), kterému se budeme hlouběji věnovat 
i v příš�m roce. Jedná se o důležitý fenomén 
v oblas� podnikání. Dá se to�ž podnikat ne-
omaleným stylem s kličkováním mezi zákony 
i nepsanými pravidly slušného chování, ale 
také velmi korektně či s něčím navíc: tedy 
podle zásady, že když mám v nějakém regionu 
možnost vydělávat, část výdělku vracím formou 
pomoci konkrétním projektům nebo prostřed-
nictvím nadačních fondů. Právě o odpověd-
nos�, kterou mají vůči společnos� soukromé 
nebo polostátní firmy, referovali například Jan 
Wiesner, Mar�n Roman, Klára Gajdůšková či 
Fran�šek Janouch.

Závěrečný vánoční díl se věnuje Řemeslům 
jako součás� tradice (24/24). Pojednává o tom, 
jak se řemesla vyvíjela v posledních dvace� 
letech, o jaké obory a výrobky byl zájem a zda 
nebudou řemeslníci za pár let patřit mezi ohro-
žený druh. Vzhledem k nadcházejícím svátkům 
jsme se vyptávali na vánoční tradice nejen 
Čechů, ale i cizinců, kteří u nás žijí, a mohou 
tak vlastní tradice srovnat s našimi. Co je ne-
odmyslitelně spjato se svátky u nás? Dovede-
me si představit Vánoce bez adventního věnce, 
cukroví, svíček z medu nebo ozdob foukaných 
ze skla či vyráběných ze slámy? – ptali jsme 

se německého velvyslance pana Haindla, Jana 
Wiesnera, Arnošta Lus�ga či návštěvníků skan-
zenu v Kouřimi. 

Evropský manuál v roce 2010

ANO pro Evropu bude pokračovat v dokumen-
tárním cyklu i v následujícím roce. Vzhledem 
k nové a vítané koprodukci s Českou televizí bu-
deme chystat celkem 42 dalších dílů na aktuál-
ní evropská témata. Hned po Vánocích uvede-
me díly o menšinách žijících v České republice, 
o Češích bydlících v cizině, o zaměstnávání han-
dicapovaných či kvalitě základních škol a systé-
mu vzdělávání u nás vzhledem k jiným mode-
lům v Evropě. Tak jako jsme se v letošním roce 
věnovali česko-německým vztahům, během 
příš�ho roku budeme dále věnovat více času 
středoevropské oblas�, předně česko-polským 
projektům a tématům. Vzhledem k dobré sle-
dovanos� nabídla Česká televize i pres�žnější 
vysílací čas, dokument bude uváděn každý čtvr-
tek ve večerních hodinách na ČT2. Všechny od-
vysílané díly jsou k vidění též zpětně na našich 
webových stránkách www.anoproevropu.cz 
a na stránkách České televize.

Asociace 
pro mezinárodní otázky

European Partnership for Democracy 
(EPD) to represent Civil Society 
Organizations on Eastern Partnership 
forum

The EU’s new Eastern Partnership Civil Society 
Forum held its first conference on Nov 16–17. 
During the forum, the EPD’s programme 
manager for the post-Soviet and Asia region, 
Kris�na Prunerová, was elected by forum del-
egates to become the coordinator of the first 
working group on democracy, good govern-
ance and stability on behalf of those civil so-
ciety organisa�ons par�cipa�ng in the forum 
that are based in the EU. The EPD has worked 
hard to ensure that civil society’s voice is heard 
in the new Eastern Partnership and that its 
views, stemming from a vast wealth of collec-
�ve experience, are fairly represented during 
Partnership discussions. Kris�na will support 
Mr Siarhej Mackievic, who will take the lead 
role in coordinator.

The European Union launched an ambi�ous 
programme of Eastern Partnership (EaP) in 
May 2009, which aims to strengthen the �es 
of the EU with six eastern neighbouring coun-
tries – Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Moldova and Ukraine. One of the condi�ons 
put forward by the Member States was the 
par�cipa�on of civil society in the process of 

http://www.anoproevropu.cz
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the Eastern Partnership. Civil society and non-
governmental organisa�ons play a crucial role, 
within their socie�es, in providing policy input, 
following new ini�a�ves and holding govern-
ments to account. They can be important actors 
in promo�ng democra�c and market-oriented 
reforms based on shared values, such as re-
spect for democracy and human rights, the rule 
of law, good governance, principles of market 
economy and sustainable development. 

This par�cipa�on will take the form of a Civil 
Society Forum (CSF), a gathering of representa-
�ves of civil society from EaP countries and EU 
Member States, which will follow the agenda 
of the EaP and will prepare its comments, input 
to discussion, recommenda�ons and will also 
oversee the implementa�on of EaP agree-
ments. The Civil Society Forum is a great op-
portunity not only for NGOs from target coun-
tries but also for those from the EU to par�ci-
pate in this process and to become a partner to 
the governments and ins�tu�ons involved.

The first Civil Society Forum was held on 
November 16 and 17 with the par�cipa�on of 
over 200 representa�ves of civil society from 
Eastern Partnership countries as well as EU 
Member States. A one-and-a-halfday meet-
ing was full of discussion on ac�on that these 
representa�ves would like to take in order to 
help implement the goals of the Eastern Part-
nership, such as suppor�ng democra�c and 
economic reforms and advancement.

The EPD not only par�cipated in the Forum 
but also held a preparatory mee�ng prior to 
this event to unite civil society par�cipants 
(see ar�cle here).

The Forum itself was divided into 4 working 
groups according to the division of the Eastern 
Partnership into 4 thema�c pla�orms: democ-
racy, good governance and stability; Economic 
integra�on and convergence with EU policies; 
environment, climate change and energy se-
curity; and contacts between people. The CSO 
representa�ves debated these issues and pre-
pared their own recommenda�ons and possi-
ble ac�on. A steering commi�ee of 17 repre-
senta�ves from both the EaP and EU states was 
selected to represent not only the par�cipants 
at the Forum but also other CSOs that were not 
able to par�cipate at this mee�ng but will be 
part of this wider process. Also, a fi�h work-
ing group was created by the CSF which would 
focus on preparing the structure of the Forum 
in the upcoming months and this group will be 
led by the Steering Commi�ee. The first task 
of the Forum is to prepare recommenda�ons 
to be presented at the mee�ng of European 
Council of Ministers to be held in Brussels on 
December 8, 2009. The dra� of the recommen-
da�ons is available on the Eastern Partnership 
Civil Society Forum website (click here for ac-

cess) and comments from Forum par�cipants 
will be accepted un�l 24 November.

In their final declara�on, CSOs expressed 
a wish to become the natural ins�tu�onal part-
ners of the EU ins�tu�ons, Member States and 
the EaP authori�es in planning, implemen�ng, 
monitoring and evalua�ng of the Eastern Part-
nership programmes. This ini�a�ve provides 
an opportunity for the partner countries to 
integrate with European ins�tu�ons by de-
veloping stable democra�c structures, and by 
enabling stronger par�cipa�on of civil society 
in areas such as human rights, electoral stand-
ards, media freedom, comba�ng corrup�on, 
training and networking of local authori�es.

At the closing session of the Civil Society 
Forum the summary of recommenda�ons was 
presented to Ms Benita Ferrero-Waldner, the 
Commissioner of the External Rela�ons, and 
Mr Carl Bildt, the Minister for Foreign Affairs of 
Sweden, who then spoke on the ma�er (read 
or listen to speech here).

Ms Ferrero-Waldner used the twen�eth an-
niversary of the fall of the Iron Curtain to strike 
a posi�ve note, recalling how civil society in 
Europe had grown stronger since the events 
of 1989. She affirmed the EU’s commitment 
to CSO involvement in the Eastern partnership, 
sta�ng in her speech that the Eastern Partner-
ship could not reach its important goals of sta-
bility, security and prosperity without the par-
�cipa�on of civil society and, most importantly, 
those from the Eastern Partnership countries, 
telling civil society to ‘be bold and innova�ve’ 
in its approach. According to Mr Bildt, the East-
ern Partnership is one of the most important 
policy priori�es of the European Union. He 
would like to see civil society becoming part 
of all the stages of this ini�a�ve: development, 
implementa�on and monitoring.

Kris�na Prunerová

Člověk v tísni

Současní disidenti z Ruska a Číny 
na návštěvě v ČR

Člověk v �sni u příležitos� dvacátého výročí 
pádu komunismu pozval dva významné sou-
časné disidenty. Z Ruska přijel Oleg Orlov, 
ředitel největší ruské lidskoprávní organizace 
Memorial, která nedávno od Evropského parla-
mentu obdržela Sacharovovu cenu za svobodu 
myšlení.

Z Číny přijala pozvání Gao Yu, novinářka a spo-
luzakladatelka občanské inicia�vy Charta 08, 
jež se přímo odkazuje k československé Char-
tě 77.

Mimo individuálních schůzek a rozhovorů 
pro média oba promluvili i 17. listopadu z pó-
dia na Albertově a zúčastnili se průvodu na 
Národní třídu.

O den později pak vystoupili na veřejné 
debatě v ins�tutu CERGE. K diskuzi, která přilá-
kala přes sto dvacet diváků, se přidal i Alexan-
der Podrabinek, ruský novinář a lidskoprávní 
ak�vista.

Přestože se Rusko a Čína liší od sebe na-
vzájem i od komunis�ckého Československa, 
osudy lidskoprávních ak�vistů jsou si navzájem 
v mnohém podobné. Oleg Orlov připomněl 
velice alarmující trend v současném Rusku, 
kterým jsou poli�cky mo�vované vraždy novi-
nářů a ak�vistů. Jejich frekvence roste, dosud 
žádná z vražd nebyla uspokojivě vyšetřena 
a bezděky se tak šíří signál, že vyřizovat si účty 
s nepohodlnými novináři je beztrestné. Natalie 
Estěmirovová, zastřelená před necelým půl 
rokem, patřila mezi blízké spolupracovnice 
Memorialu.

Paní Gao Yu, která sama strávila v čínských 
vězeních šest let kvůli svým článkům o protes-

Gao Yu a Oleg Orlov.

http://www.eupd.eu/homepage/outcomes-of-the-preparatory-meeting-for-the-eastern-partnership-civil-society-forum" \t "_blank
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/civil_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/civil_society/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1&date=11/17/2009&institution=0" \l "83342" \t "_blank
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1&date=11/17/2009&institution=0" \l "83342" \t "_blank
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tech v roce 1989 a „vyzrazování státního ta-
jemství“, zase mluvila o narůstající ekonomické 
propas� mezi póly čínské společnos�, o absen-
ci morálky a problémech se státní korupcí. 

Jeden z hlavních autorů Charty 08, Liou 
Siao-po, v současné době zůstává v čínském 
vězení. Človek v �sni mu letos udělil cenu 
Homo Homini, určenou pro osobnos�, které 
se významně zasloužily o prosazování lidských 
práv, demokracie a nenásilného řešení poli�c-
kých konfliktů.

Máte právo vědět – 
filmově-debatní čtvrtky

V září 2009 byl záhájen nový cyklus filmově-
-debatních čtvrtků nazvaný Máte právo vědět. 
Filmově-debatní čtvrtky se snaží reflektovat 
aktuální událos� ve světě, ke kterým se větši-
na českých médií vyjadřuje jen okrajově. Jed-
notlivá témata jsou uvedena dokumentárním 
filmem, po němž pak následuje debata. Máte 
právo vědět si klade za cíl stát se místem, kde 
se setkávají novináři, ak�visté, exper� v otáz-
kách zahraniční i domácí poli�ky, pracovníci 
neziskových organizací a veřejnost. Večery 
Máte právo vědět se konají jednou za čtrnáct 
dní v nové budově Národní technické knihovny 
v Ballingově sále a pořádá je společnost Člověk 
v �sni. Hosty filmově-debatních večerů již byli 
např. Arkadij Babčensko, dopisovatel novin 
Novaja Gazeta, pro které psala také Anna Po-
litkovská, který přijal pozvání v rámci večera 
Svoboda slova v Rusku; více o současné situa-
ci v Barmě, dva roky po šafránové revoluci, 
se mohli naši diváci dozvědět od Sabe Soe, 
zakladatelky Barmského centra v Praze, a Víta 
Janečka, dokumentaristy a pedagoga FAMU; 
situaci v Afghánistánu přiblížil dokumentární 

film Létající draci, divácky velmi úspěšný na 
fes�valu Jeden svět 2009, a hosté, kterými byli 
afghánš� novináři z provincie Lógar a Tomáš 
Kocián, koordinátor afghánských projektů spo-
lečnos� Člověk v �sni. Aktuální program Máte 
právo vědět najdete na www.clovekv�sni.cz/
matepravovedet.

Projekt Dějiny, film a lidská práva 
vstupuje na vysokoškolskou půdu

Společnost Člověk v �sni a Mezinárodní fes�-
val dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět v říjnu tohoto roku spus�ly nový 
projekt Dějiny, film a lidská práva, který si kla-
de za cíl posílit výuku lidskoprávní problema�-
ky prostřednictvím dokumentárního filmu a její 
zavedení do vysokoškolských osnov. Projekt je 
zaměřen především na studenty posledních 
ročníků magisterských studií a doktorandy na 
katedrách práva, historie, mezinárodních vzta-
hů a jiných společenskovědních oborů. Součás-
� letošní čás� projektu bude týdenní seminář, 
jehož výstupem by měla být podoba konkrét-
ních filmových seminářů vedených samotnými 
studenty – účastníky projektu – pro nadcháze-
jící letní semestr. 

Týdenní seminář, jenž proběhne ve dnech 
30. listopadu až 6. prosince ve školícím středis-
ku ve Svatém Janu pod Skalou, bude mít formu 
zimní školy lidských práv určené pro studenty, 
doktorandy a začínající akademiky, kteří mají 
zájem o lidskoprávní dokumentární filmy fes�-
valu Jeden svět a rádi by je využili ve své výuce 
či v rámci filmových klubů na svých katedrách. 

Po skončení semináře budou mít účastníci 
měsíc na přípravu vlastních projektů – filmo-
vých seminářů –, které by chtěli představit na 

svých katedrách. Tyto semináře by se pak měly 
začít objevovat na jednotlivých katedrách už 
v první polovině roku 2010 v průběhu letního 
semestru. Vedle toho vzniknou webové stránky 
a �štěná skripta, jež by měly být metodologic-
kou i obsahovou oporou práce doktorandských 
studentů. 

Více informací o projektu najdete zde: 
www.clovekv�sni.cz/dejinyfilmalidskaprava.

Projekt byl finančně podpořen S��ung EVZ 
v rámci programu na podporu vzdělávání k lid-
ským právům skrze historii.

Občanské Bělorusko

Evropské rádio pro Bělorusko 
získalo akreditaci 

Evropské rádio pro Bělorusko, podporované 
mimo jiné i Ministerstvem zahraničních věcí 
České republiky a mezinárodním sdružením 
Občanské Bělorusko, získalo v listopadu akre-
ditaci pro otevření kanceláře na území Bělorus-
ka. Dne 30. listopadu pak akreditaci pro práci 
v Bělorusku získalo konkrétních dvanáct novi-
nářů ERB. Toto dostatečně průlomové rozhod-
nu� běloruské úřady přijaly několik dní před 
revizí sankcí ze strany EU. Výjimečnost udělení 
akreditace dokládá fakt, že Evropské rádio usilo-
valo o akreditaci od svého založení v roce 2006 
a většina dalších médií vysílajících do Bělorus-
ka ze zahraničí přes opakované žádos� toto 
povolení za�m nezískala. Poslední zamítnu� 
obdržela 8. prosince televize BelSat, vysílající 
do Běloruska z Polska. Jedná se již o tře� za-
mítnu� žádos� BelSatu ze strany běloruských 
úřadů.

Dějiny, film a lidská práva: debata se studenty.

http://www.clovekvtisni.cz/matepravovedet
http://www.clovekvtisni.cz/matepravovedet
http://www.clovekvtisni.cz/dejinyfilmalidskaprava
http://www.euroradio.fm/
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Běloruští novináři psali o výročí 
17. listopadu 1989

Ve dnech 14.–20. listopadu na pozvání Občan-
ského Běloruska navš�vili Prahu čtyři novináři 
z nezávislých běloruských médií (�štěný a in-
ternetový týdeník Naša Niva, rádio Racja vysí-
lající do Běloruska z Polska, internetové portály 
Genera�on.by a Budzma.org). Vytvořili pro své 
čtenáře a posluchače sérii článků, rozhovorů 
a fotoreportáží týkajících se nejen výročí roku 
1989. Pro příklad uvádíme některé na interne-
tu dostupné články:
 • Reportáž z letošních oslav 17. listopadu 

v Praze
 • Článek k historii 17. listopadu od roku 1939 

do dneška
 • Rozhovor s Janem Urbanem o roli nezávis-

lých novinářů v Československu v 80. letech 
 • Rozhovor se Šimonem Pánkem o roli 

studentů na podzim roku 1989 
 • Článek a fotoreportáž o významných 

Bělorusech, kteří žili v Praze 

V �štěné Naší Nivě (jedné ze dvou nezávis-
lých novin, které se mohou prodávat v novino-
vých stáncích patřících státnímu monopolu) se 
čtenáři mohli seznámit s rozhovory s Petruškou 
Šustrovou, Šimonem Pánkem a Karlem Schwar-
zenbergem o době komunismu, roce 1989 i le-
tech, která následovala. 

Novináři také připravují reportáž o vý-
zkumu fungování komunis�cké moci na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Karlovy. Výzkum 
vedou studen� Filozofické fakulty, viz h�p:
//proverenafakulta.cz. 

mailto:info@demas.cz
http://www.demas.cz
http://generation.by/news3185.html
http://generation.by/news3185.html
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http://generation.by/news3183.html
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