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22.2: Ano pro Evropu: Monika MacDonagh-Pajerova: Úvod do
problematiky demokracie a lidských práv
Co je DEMAS
Evropská nadace pro demokracii a lidská práva, sídlo v Praze a kancelář v Bruselu (2
zaměstnanci). Vznik v roce 2008 jako nezávislá platforma, ve které se sdružilo 11 českých
nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a
občanské společnosti v ČR i v zahraničí. Idea dál - měly by vzniknout takové platformy i v
jiných zemích (snaha aby v Polsku, Slovenku, Maďarsku..)
Po roce 1989 vznikaly NNO živelně, často osobnosti předrevolučního a revolučního dění.
Existuje mnoho organizací. Každý dělá na své půdě, co umí. Snaha spojit síly pro země za
hranicemi EU.
První společná akce - skupina poslanců (Karásek, Fišerová, ...) a vedoucí organizací výprava
do Běloruska.
ANO pro Evropu - vznik před referendem vstupu do EU, leden 2002.
S. Karásek, V. Havel a M. Pajerová - cíl založit organizaci, která nesouvisí s vládní kampaní.
Aby proevropská iniciativa vycházela z občanského sektoru. Zakládajicí board - osobnosti:
Jan Ruml, Zdeněk Svěrák, Marta Kubišová, lékař Martin Bojar, ...
Na začátku se ANO pro Evropu věnovalo konkrétním tématickým oblastem a jejich stavu
před a po vstupu do EU (zdravotnictví, lidská práva a demokracie, ...), pak velká kampaň pro
Evropu. Poté rozhodnutí zachovat ANO pro Evropu jako platformu, která buduje mosty mezi
ČR a EU.

DEMOKRACIE V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI
= Vyvažování moci exekutivní a legislativní.
A/ Executiva
Kde ve vládě se řeší otázky lidských práv:
1 - pův. v rámci úřadu vlády
2 - dnes samostatné ministerstvo pro lidská práva - Michal Kocáb
3 - MZV (ministerstvo zahraničních věcí)
a) ORS (Odbor rozvojové spolupráce)
b) ODL (Odbor lidských práv)
c) KSAP (Kancelář strategických analýz a plánování)

B/ Legislativa - veřejná kontrola MZV
1 - PSP - 200 hlasů
a) Zahraniční výbor - dnes vede Hamáček (ČSSD)
b) Výbor pro evropskou integraci O. Liška (SZ)
2 - Senát - 81 hlasů
- jeden výbor - Výbor pro zahraniční spolupráci - vede K. Schwarzenberg

C/ Občanská společnost - NNO, NGO, spolky, jednotlivci, etc.
- její rolí je kontrolovat executivu i legislativu
D/ Média
- nejvlivnější elektronická - TV
- tištěná - Mladá fronta (nejv. dopad, náklad 500.000,- + web), pak Právo, Hospodářské
noviny, Lidové noviny (40.000,-)
E/ Kancelář prezidenta republiky - zavedeno za V. Havla, ačkoli nejsme prezidentská
republika (jako Francie)
V centru všeho - veřejné mínění a občané. Porovnání situace před rokem 89 a dnes.

ÚVOD DO DISKUSE
Téma funkčnosti systému a korupce. Po druhé světové válce svět bipolární (USA-Rusko navzájem se díky jaderným zbraním drželi v šachu), dnes multipolární svět (jaderné zbraně
mají dnes všichni - USA, VB, Indie, Pakistán, Čína S.Korea, Rusko, vyvájí i Írán a Egypt, ...,
navíc dnes nejen státy, ale i jednotlivci a skupiny - Al-Kaida, Taliban)
Kombinace náboženství a idelogie jako nehorší kombinace. Naše základní hodnoty (např.
život jednotlivce) se nepotkávají s jejich hodnotami.
Co mohou demokratické země udělat pro nedemokratické země? Máme vůbec právo ostatním
vnucovat naši představu lidských práv? Investice západu, která se nepotkává s vděkem - Irák
a Afghánistán?
Jak se může dnes mladý člověk angažovat? Roztříštěnost, mnoho možností, apod.
Srovnání - stav společnosti v roce 38 (dvacet let od založení republiky, dvacet let demkoracie)
a dnes, též dvacet let od počátku demokracie po pádu komunismu.
Jak se učí o novodobé historii na školách? Mají mladí lidé povědomí o politické situaci?

