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Naše mise

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

Stejně jako v loňském roce, i letos otevřel 
Demas svůj informační stánek na Veletrhu 
neziskových organizací, který se konal v pátek 
16. dubna v prostorách Národní technické kni-
hovny v pražských Dejvicích. Kromě prezentace 
své činnos� a ak�vit jednotlivých členských or-
ganizací asociace Demas uspořádala veřejnou 
diskusi na téma Jak se žije neziskovkám v Rusku.

Debaty se zúčastnili představitelé tří ruských 
NNO: Anna Orlova (Rozvojové centrum pro ne-
vládní neziskové organizace, Petrohrad), Elena 
Šachova (Ci�zens’ Watch, Petrohrad) a Alexan-
der Koss (Mladí za svobodu slova, Kaliningrad). 
Diskusi moderovala Sabina Dvořáková z pořáda-
jící organizace. 

První otázka se zaměřila na problema�ku za-
kládání NNO v Rusku. Jak řekla Anna Orlova, jejíž 
organizace často pomáhá jiným subjektům s re-
gistrací, registrace samotná je poměrně složitý 
a zdlouhavý proces probíhající na ministerstvu 
spravedlnos�. Žádos� o registraci bývají často 
vraceny k opakovanému přepracování z důvo-
du nejrůznějších nedostatků, které však mnoh-
dy představují spíše subjek�vní názory úřední-
ků než oficiální stanoviska podložená zákony.

Anna Orlova dále informovala o způsobech 
financování ruských NNO. Finanční zdroje jsou 
stejné jako kdekoli jinde: příspěvky členů, státní 
dotace, granty nebo soukromé zahraniční i míst-
ní fondy. Opro� českým NNO si ty ruské mohou 
část svých příjmů vydělat formou poplatků za 
služby pro ostatní organizace. Mezi ně patří na-
příklad zprostředkování registrace, právní po-
radenství či účetnictví. Podíl prostředků od za-
hraničních donorů je dnes mnohem nižší, než byl 
třeba před pě� nebo dese� lety. Alexander Koss 

k tomuto tématu dodal, že v Rusku již nepůsobí 
Open Society Fund, Fordův fond ani agentura 
OSN, které zde ještě před pě� lety ak�vně 
pracovaly. Vysvětluje to skutečnos�, že Rusko 
dnes již patří k ekonomicky silným státům, a pro-
to již není zapotřebí tolik finančních prostředků 
ze zahraničí. Účastníci shodně uvedli, že podíl 
NNO financovaných ze zahraničních zdrojů se 
rovná asi 10 %. Jak uvedla Elena Šachova, toto 
je obvykle případ organizací zabývajících se pro-
blema�kou lidských práv, od nichž se stát spíše 
odvrací. Dokonce v nedávné době proběhla ne-
ga�vní kampaň na objednávku státních orgánů 
zpochybňující práci lidskoprávních organizací 
financovaných ze zahraničních zdrojů.

Pozi�vním ukazatelem je nárůst důvěry v ne-
ziskové organizace. Stále však zůstává otázka, 
jak přimět obyčejné lidi, aby se ak�vně angažo-
vali ve tře�m sektoru. S touto otázkou souvisí 
rovněž profesionalizace NNO. Mnoho mladých 
lidí začíná právě v neziskovém sektoru, ale po 
nasbírání cenných zkušenos� odchází do sekto-
ru ziskového. Organizace si mnohdy nemohou 
dovolit vytvořit adekvátní platové podmínky, 
proto jen málo z nich zaměstnává skutečné 

profesionály. Především se to týká manažerů 
neziskového sektoru. Na slova A. Orlove navá-
zal A. Koss myšlenkou, že takto specializovaných 
manažerů je poměrně málo, zato ale v NNO 
pracují dlouhodobě. Manažeři neziskových 
organizací nemají v Rusku možnos� úzce zamě-
řeného vzdělání, jak je tomu například na zá-
padoevropských univerzitách, kde se dá přímo 
studovat management tře�ho sektoru. Dobré-
ho manažera je tedy těžké nejen vychovat, ale 
i udržet. E. Šachova debatu doplnila o pohled 
z oblas� ochrany lidských práv, jelikož tato 
výseč neziskového sektoru je obyčejně zajišťo-
vána disentem, tedy starší generací, která se již 
postupně odebírá na odpočinek. Ne nadarmo 
se tedy říká, že správný obránce lidských práv 
by měl strávit nějaký čas ve vězení. Problém 
se týká rovněž právníků, kteří nemají potřebné 
zkušenos�, aby mohli lidská práva dobře hájit.

Další otázky položené v rámci diskuse se 
soustřeďovaly na zaměření jednotlivých orga-
nizací a na jejich konkrétní projekty. Odkazy na 
organizace hostů debaty můžete najít zde:
Centrum rozvoje NNO h�p://www.crno.ru/ 
Ci�zens’ Watch h�p://www.citwatch.org/

Společné aktivity

Účastníci debaty: zleva A. Koss, E. Šachova, A. Orlova a S. Dvořáková.

Aktivity jednotlivých členů

Asociace 
pro mezinárodní otázky

Asociace pro mezinárodní otázky v jarních 
měsících uspořádala (či uspořádá) především 
dvě akce, které se vztahují k tématům lidských 
práv a transformační spolupráce. Jedná se o již 
proběhlou mezinárodní konferenci How to 
Deal with Iran? a chystanou odbornou debatu 
Wider Black Sea Region: A Dusted Concept?

Jak jednat s Íránem?

Konference How to Deal with Iran? se usku-
tečnila 14. dubna v prostorách CERGE-EI a byla 
rozdělena na dva panely. První se zabýval do-
mácí situací v zemi, především pak tzv. zeleným 
hnu�m. Druhý se zaměřil na mezinárodní kon-
text a pokusil se odpovědět na �tulní otázku, 
tedy jak jednat s Íránem. Spolupořadatelem 
konference byla Heinrich Böll S��ung.

V prvním bloku se diskutovaly otázky týkají-
cí se současné domácí situace v Íránu. V panelu 
zasedli čtyři rodilí Íránci (Hossein Aryan a Fred 
Petrossians ze zahraniční íránské stanice Radio 
Farda, právnička a obhájkyně ženských práv 
Shadi Sadr a Massoumeh Torfeh z londýnské 
School of Oriental and African Studies). Hlav-
ními tématy byly stabilita ozbrojených složek 
a jejich schopnost udržet současný režim 
u moci, vliv moderních médií, nerespektování 

http://www.crno.ru/
http://www.citwatch.org/
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základních lidských práv íránským režimem 
a komplexnost současného poli�ckého systé-
mu. Účastníci se shodli, že Západ by se ve své 
poli�ce vůči Íránu neměl omezit na problém 
jaderného programu. Současný režim, jehož 
moc stojí na represivní poli�ce vůči vlastním 
občanům, by měl vědět, že se stane respek-
tovaným členem mezinárodního společenství 
pouze tehdy, až začne respektovat lidská práva. 
Tím, že Západ svoji poli�ku vůči Íránu téměř 
výhradně zaměřuje na jaderný program, sou-
časný režim není pod velkým tlakem, aby svoji 
represivní poli�ku přehodno�l. To oslabuje 
také občanskou společnost v samotném Íránu.

Ve druhém panelu zasedli odborníci z USA 
(Patrick Clawson, The Washington Ins�tute), 
Turecka (Özlem Tür, Middle East Technical Uni-
versity), Izraele (Meir Litvak, Center for Iranian 
Studies at Tel Aviv University), Německa (Ralf 
Fücks, Heinrich Böll S��ung) a také předsedky-
ně Výboru pro vztahy s Íránem Evropského par-
lamentu Barbara Lochbihler. Ti se shodli na tom, 
že získá-li Írán jaderné zbraně, bude to mít vel-
ké následky nejen v oblas� Blízkého východu, 
ale na celém světě. Další, často nestabilní reži-
my v regionu Blízkého východu, začnou usilovat 
o jaderné zbraně, aby se vyrovnaly Íránu. Pane-
listé se neshodli na tom, jestli by vojenské řeše-
ní mohlo přispět k vyřešení tohoto problému. 
Především zazněly obavy, že možné následky 
takového útoku by mohly celý Blízký východ 
uvrhnout do válečného konfliktu, do kterého by 
byly zataženy i další, vzdálenější státy. Přesto ale 
někteří naznačili, že Írán vyzbrojený jadernými 
zbraněmi představuje ještě větší nebezpečí, než 
možný vojenský útok na jeho jaderná zařízení. 

Kulatý stůl o budoucnosti 
černomořského regionu

Na 28. května Asociace ve spolupráci s Black 
Sea Trust (German Marshall Fund) připravila 
odborný kulatý stůl na téma budoucnos� 
černomořského regionu. Cílem této akce je 
zprostředkovat debatu mezi zainteresovanými 
odborníky a diplomaty z České republiky i za-
hraničí. Diskuse by měla prozkoumat perspek�-
vy regionu ve změněné geopoli�cké situaci po 

rusko-gruzínské válce, posoudit možnos� pro 
přesun transformačních zkušenos� ze střední 
a východní Evropy a pokusit se definovat české 
zájmy v regionu. 

Více informací o ak�vitách Asociace nalez-
nete na stránkách www.amo.cz.

CDK

Jeden z klíčových projektů CDK 
se blíží svému závěru

Od roku 2009 provozuje CDK na východní Ukra-
jině Vzdělávací ins�tut pro poli�ku a občanskou 
společnost. Ins�tut sídlí v Charkově v prosto-
rách Charkovské národní ekonomické univer-
zity (Харківський національний економічний 
університет). Naším cílem bylo formovat pro-
demokra�cky smýšlející studenty a osobnos� 
na Ukrajině, předávat jim zkušenos� v oblas� 
budování demokracie a občanské společnos�, 
poskytovat poradenský servis a v neposlední 
řadě budovat předpolí pro další ak�vity.

Díky tomu, že CDK má v Charkově svoji trva-
lou kancelář, podařilo se nám zorganizovat roč-
ní vzdělávací kurz, jehož se pravidelně účastni-
lo více než 120 studentů (původní záměr byl 
přijmout pouze 50 studentů, ale pro obrovský 
zájem jsme museli počty výrazně navýšit). 
K dnešnímu dni proběhlo již 9 z 10 přednáško-
vých cyklů na témata: občanská společnost ve 
střední a východní Evropě (září 2009), evropské 
poli�cké dějiny od konce druhé světové války 
do pádu komunismu (říjen), teorie a praxe pře-
chodů k demokracii (listopad), Evropská unie: 
dějiny, ins�tuce, poli�ky (prosinec), rozšiřování 
Evropské unie: česká zkušenost (leden 2010), 
ekonomická transformace, trh a ekonomická 
krize (únor), bezpečnostní poli�ka, extremis-
mus, radikalismus a náboženský fundamenta-
lismus (březen), mezinárodní a evropské právo, 
koncepce kontroly veřejné správy (duben), po-
li�cké strany, volby a volební systémy (květen) 
a čeká nás poslední velké téma – občanská spo-
lečnost, její význam pro demokracii, zájmové 
skupiny a česká poli�cká praxe (červen). 

Každý z třídenních přednáškových cyklů 
zajišťovali dva vybraní přednášející z řad před-
ních českých odborníků v dané problema�ce. 
Naším cílem ale nebylo pouze „odpřednášet“ 
soubor informací, ale také vybudovat ve stu-
dentech pevné povědomí o důležitos� občan-
ské společnos� a v neposlední řadě i vytvořit 
přátelské prostředí, které bude nakloněno 
další spolupráci. Proto součás� každého cyklu 
byly nejen přednášky, ale vždy minimálně i dva 
semináře, kde se našel prostor pro prak�cké 
aplikace čerstvě nabytých informací a také pro 
četné doplňující dotazy. 

Studen� také průběžně psali testy a hodno-
�la se i jejich docházka a další ak�vity. Ti, kteří 
napsali všechny průběžné testy s velmi dobrým 
výsledkem a měli více jak nadpoloviční docház-
ku na všech přednáškách i seminářích, získali 
nárok na Cer�fikát celoživotního vzdělávání, 
který CDK uděluje ve spolupráci s Masarykovou 
univerzitou v Brně. Z celkového počtu 120 stu-
dentů cer�fikát získá přibližně 80 z nich. Bude 
jim slavnostně předán dne 11. června 2010 
v aule Charkovské národní univerzity při příle-
žitos� zasedání vědecké rady univerzity. Všem 
úspěšným studentům také bude předán ukra-
jinský překlad knihy Lubomír Kopeček, Fran�šek 
Mikš et all.: Zdařilá cesta. Demokracie, občan-
ská společnost, transformace a integrace Evro-
py v elektronické podobě. Tato kniha je velmi 
zdařilým shrnu�m nejdůležitějších témat všech 
přednáškových cyklů a může dobře posloužit 
i jako učebnice.

Tři nejlepší studen� budou navíc odměněni 
studijním pobytem v České republice, který 
se uskuteční ve dnech 30. května až 8. června 
2010. V průběhu těchto dní budou mít možnost 
navš�vit nejen ins�tuce, na nichž pracují jejich 
přednášející (Nejvyšší správní soud, Ústavní 
soud, Fakulta sociálních studií Masarykovy uni-
verzity, Cep, CDK), ale i další významné ins�tu-
ce, jakými jsou například Úřad ombudsmana, 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Regionální 
rozvojová agentura apod. Na všech těchto mís-
tech budou moci v praxi vidět to, co teore�cky 
načerpali během svého ročního studia. 

Už dnes máme od našich charkovských 
studentů i většiny přednášejících velmi dobré 
reference a nezbývá než doufat, že s přispěním 
transformačních programů Ministerstva zahra-
ničních věcí České republiky budeme moci v této 
smysluplné práci i nadále pokračovat. 

Diskutující během panelu o domácí situaci v Íránu 
(zleva: Fred Andon Petrossians, Shadi Sadr, 
Marc Berthold, Massoumeh Torfeh).

Monumentální sídlo Charkovské národní univerzi-
ty ze 30. let 20. stole�.

http://www.amo.cz
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CDK a čeští novináři v Srbsku

CDK je partnerem srbské neziskové organizace 
Centre for Poli�cs and Euro-Atlan�c Partner-
ship se sídlem v Novim Sadu v rámci projektu 
Stát se evropským občanem: posilování me-
diální spolupráce Vojvodiny a Moravy z euro-
atlan�cké perspek�vy / Becoming a European 
Ci�zen: Strengthening Euro-Atlan�c Perspec�-
ves of Vojvodina – Moravia Media Coopera�on 
posilujícího euroatlan�ckou perspek�vu mo-
ravsko-vojvodinské mediální spolupráce. Pro-
jekt byl podpořen nadací Open Society Fund 
Praha z programu East East. Probíhá od dubna 
do srpna 2010.

Projekt sestává z výměnných pobytů dvou 
skupin dese� novinářů. Češ� zástupci navš�vili 
Srbsko ve dnech 18. až 24. dubna 2010, srbš� 
zástupci navš�ví Českou republiku ve dnech 
30. května až 5. června 2010.

Program skupiny osmi českých novinářů za-
hrnoval návštěvu místních deníků, RT Vojvodi-
na a kulturních organizací slovenské a rusínské 
menšiny. Skupina navš�vila také českou men-
šinu žijící v oblas� města Bela Crkva nedaleko 
rumunských hranic a menšinu chorvatskou ve 
městě Subo�ca. Novináři měli možnost setkat 
se s předsedou vojvodinského parlamentu, 
který zodpověděl jejich otázky týkající se finan-
cování srbské poli�ky menšin nebo budování 
zahraničních vztahů.

Z českých médií byla zastoupena České te-
levize Ostrava, Český rozhlas Pardubice, deník 
Právo (redakce Brno) a agentura Mediafax. 
Více informací k projektu naleznete na h�p:
//www.cdk.cz/projekty/srbsko/.

Pravé oko CDK

CDK uvedlo na trh dvě antologie polského 
poli�ckého myšlení a kulturně-společenské 
esejis�ky: Pravým okem a Návrat člověka bez 

vlastnos�. Prezentace se uskutečnila 13. květ-
na 2010 v rámci veletrhu Svět knihy na praž-
ském Výstaviš�. Hosty byli politolog a rektor 
Masarykovy univerzity Petr Fiala, šéfredaktor 
deníku Rzeczpospolita Paweł Lisicki a publicista 
Bronisław Wildstein. Akci moderoval Maciej 
Ruczaj z Polského ins�tutu v Praze, který je edi-
torem obou antologií. Obě knihy lze zakoupit 
v internetovém knihkupectví CDK.

Člověk v tísni

Jeden svět v Bruselu

Už počtvrté se letos publikum v Bruselu mohlo 
těšit z ozvěn českého fes�valu dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět, který letos 
proběhl pod záš�tou Václava Havla a předsedy 
Evropského parlamentu Jerzyho Buzka. Od 
12. do 19. dubna 2010 promítl Člověk v �sni 
v Bruselu výběr 18 nejlepších filmů, které se 
představily na fes�valu v ČR. Po každém pro-
mítání v Evropském parlamentu, na Stálém 
zastoupení ČR při EU, kulturním centru Bozar 
a dalších místech vždy následovala debata s re-
žiséry, hlavními aktéry filmů nebo experty. Více 
o fes�valu Jeden svět v Bruselu zde. 

Jedním ze vzácných hostů fes�valu byla i Lidia 
Jusupovová, která v letech 2000–2005 vedla 
kancelář ruské lidskoprávní organizace Memo-
rial v Grozném ve válkou zmítaném Čečensku. 
L. Jusupovová byla hostem debaty v Evropském 
parlamentu po promítání filmu Anna v přední 
linii pojednávajícího o Anně Politkovské, ruské 
novinářce zavražděné v roce 2006, která psala 
o válce na severním Kavkaze. „Ruská společ-
nost žije ve strachu. Ten strach je jako virus, 
uměle šířený režimem, protože nejnižší pudy 
člověka vyvstanou nejrychleji. Masy můžete 
rozpoutáním strachu psychologicky ovládat,“ 
popsala situaci v Rusku nedlouho po bombo-
vých útocích v moskevském metru ak�vistka. 
Rozhovor s Lidií Jusupovovou je k nahlédnu� 
na stránkách Evropského parlamentu. 

Cena Homo Homini za rok 2009 
byla udělena dvěma íránským 
studentským vůdcům

Společnost Člověk v �sni se rozhodla udělit 
cenu za rok 2009 Majidu Tavakolimu a Abdul-
lahu Momenimu, dvěma vězněným íránským 
studentským vůdcům, a spolu s nimi symbolic-
ky celému íránskému proreformnímu student-
skému hnu� v rozpě� dvou generací.

Cena je určena osobnostem, které se vý-
znamně zasloužily o prosazování lidských práv, 
demokracie a nenásilného řešení poli�ckých 
konfliktů.

Rozhovor reportérů ČT Ostrava s předsedou vojvodinského parlamentu.

Prezentace knih a beseda s názvem Pravým 
okem. Zleva: Bronisław Wildstein, Paweł Lisicki, 
Petr Fiala, Maciej Ruczaj. 

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii.

Lidia Jusupovová a Heidi Hautala, předsedkyně 
Podvýboru pro lidská práva Evropského 
parlamentu při společné �skové konferenci.

http://www.cdk.cz/projekty/srbsko/
http://www.cdk.cz/projekty/srbsko/
http://www.cdk.cz/knihy/
http://www.oneworld.cz/2010/brussels
http://www.europarl.europa.eu/news/publi


Zpravodaj DEMAS 2/2010Strana 4

Od zpochybňovaných prezidentských voleb 
v červnu 2009 se v Íránu odehrávají masové 
protesty veřejnos�. Hned v prvních týdnech 
po volbách se uskutečnilo mnoho velkých 
shromáždění po celé zemi, která režim neváhal 
potlačovat silou, a to i za cenu použi� ostré 
střelby a ztrát na lidských životech. Několik lidí 
bylo v souvislos� s nimi režimem odsouzeno 
k trestu smr� a popraveno, stovky dalších se 
ocitly ve vězení, často s mnohaletými tresty. 

Majid Tavakoli je mladý student z Teheránu, 
který se stal do jisté míry symbolem student-
ských bouří v roce 2009. Veřejně ak�vní je od 
roku 2006, kdy byl také poprvé zatčen a násled-
ně odsouzen na 15 měsíců za urážku islámu 
a íránského vedení. I v současnos� je Tavakoli ve 
vězení – byl zatčen poté, co velmi otevřeně pro-
mluvil pro� diktatuře na demonstraci 9. prosin-
ce 2009 u příležitos� národního dne studentů. 
V lednu 2010 byl Majid Tavakoli za účast na 
protestech odsouzen k osmi letům vězení. 

Za podobných okolnos� jako vloni se ode-
hrávaly i nepokoje v roce 1999, které začaly 
studentskou demonstrací pro� uzavření prore-
formních novin a pokračovaly brutálním zása-
hem íránských milic pro� studentům Teherán-
ské univerzity a násilím v ulicích Teheránu. 

Abdullah Momeni je bývalý studentský vůd-
ce a prominentní člen íránské prodemokra�cké 
opozice, který se stal veřejně činným právě 
v souvislos� s protesty před jedenác� lety. Od 
té doby byl několikrát zatčen, ale navzdory 
velkému tlaku se nevzdal svých názorů a ak�vit 
a zůstal otevřeným symbolem studentského 
hnu�. Naposledy byl zatčen po volbách 2009, 
byl souzen spolu s dalšími účastníky červno-
vých protestů a stejně jako Majid Tavakoli byl 
nakonec odsouzen k osmi letům vězení. Na jaře 
byl krátce propuštěn na kauci, v současnos� je 
opět ve vězení. 

Za�mco loňské brutálně potlačené protesty 
vyvolaly mezinárodní pobouření, méně veřejné 

pozornos� získala velmi důležitá role íránských 
studentů i to, nakolik byli klíčoví v podobných 
proreformních demonstracích i v minulos�. 
Právě z těchto důvodů se Člověk v �sni rozhodl 
udělit letošní cenu Homo Homini Majidu Tava-
kolimu i Abdullahu Momenimu současně. 

Cena Homo Homini byla udělena v kostele 
Pražská křižovatka u příležitos� zahájení fes�-
valu Jeden svět. Za Abdullaha Momeniho ji pře-
vzal jeho bývalý kolega, ve Francii žijící novinář 
Seraj Mirdamadi; pro rodinu Majida Tavakoliho 
nebylo bezpečné vycestovat z Íránu, a tak jeho 
bratr poslal alespoň otevřený dopis. 

Europeum

Jak spolu hovořit?: Vytvoření mechanismu 
politického dialogu mezi zástupci NNO 
a orgánů veřejné moci v Kosovu

Ins�tut pro evropskou poli�ku Europeum ve 
spolupráci s Kosovskou nadací pro občanskou 
společnost (KCSF) realizuje v roce 2010 projekt 

s názvem „Jak angažovat občanskou společ-
nost do formulování poli�k?“. Cílem projektu 
je posílení role občanské společnos� v Kosovu, 
konkrétně vybraných NNO, při tvorbě a imple-
mentaci veřejné poli�ky a jejich schopnos� 
vést poli�cký dialog se státními orgány. To vše 
prostřednictvím využi� dlouholetých zkušenos-
� vybraných NNO a odborníků z České republi-
ky. Projekt tema�cky navazuje na předchozí 
ak�vity Europea, jejichž cílem je posílení ana-
ly�cké kapacity kosovských NNO a think-tanků. 
Projekt je podpořen z programu transformační 
spolupráce MZV ČR a programem East East: 
Partnership Beyond Borders nadace Open So-
ciety Ins�tute.

V rámci uvedeného projektu navš�vila 
skupina kosovských zástupců NNO a státních 
orgánů v dubnu 2010 Českou republiku. Cílem 
setkání kosovské skupiny s českými protějšky 
bylo načerpat co nejvíce zkušenos� z českého 
prostředí o způsobech vedení pravidelného 
dialogu mezi orgány veřejné správy, poli�ckými 
činiteli a neziskovým sektorem. Během svého 
pobytu se účastníci setkali jak s představiteli 
Ministerstva zahraničí, školství a vnitra, Rady 
vlády pro NNO, České televize či Karlovy uni-
verzity, tak i se zástupci neziskových organizací 
jako například PASOS, Transparency Interna�o-
nal, ANNO, PILA, Člověk v �sni či CPKP. Setkání 
se velmi vydařila a lze tvrdit, že došlo k posílení 
vazeb mezi českými a kosovskými organizace-
mi, a �m i přispění k budoucí spolupráci. 

Další fází projektu byl dvoudenní workshop 
v Kosovu v květnu 2010 spolu s kosovskými 
a českými klíčovými odborníky. Trénink se vě-
noval jak obecným otázkám prosazování zájmů 
NNO v poli�ce, tak i specifickým otázkám v ob-
las� reformy vzdělávání a právního státu. Vý-
stupem celého projektu bude vydání metodiky 
(manuálu) pro vedení udržitelného dialogu 
NNO a státních ins�tucí v oblas� práva a vzdě-
lání, který bude moci sloužit jako využitelný 
model pro všechny oblas� veřejných poli�k. 

Ředitel společnos� Člověk v �sni Šimon Pánek předává cenu Homo Homini.

Kosovš� stážisté spolu s Milenou Černou z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
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Forum 2000

Mezinárodní konference 
Zapomenuté oběti

Problema�ce obě� zločinů a násilí z nenávis� 
se ve dnech 22. a 23. dubna 2010 věnovala 
mezinárodní konference „Forgo�en Vic�ms: 
Interna�onal Conference on the Situa�on of 
Vic�ms of Hate Crimes/Hate Violence and 
Vic�m Assistance in the Czech Republic“. Ko-
nala se v pražském Goethe Ins�tutu pod zá-
š�tou premiéra České republiky Jana Fischera 
a organizovaly ji Nadace Forum 2000, Nadace 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukun�“, In 
IUSTITIA, o.s. a Kulturbüro Sachsen e.V. Zúčast-
nili se jí odborníci na danou problema�ku mj. 
z Německa, Ruska, Ukrajiny, Rumunska, Slo-
venska, Maďarska či Polska.

Důležitou součás� konference byla prezen-
tace výsledků výzkumného projektu „Násilí 
z nenávis� – zapomenuté obě�“, který v České 
republice díky finanční podpoře Nadace EVZ 
provedly organizace Kulturbüro Sachsen e.V., 
In IUSTITIA, o.s., Tolerance a občanská společ-
nost, o.s. a Romea, o.s.

Velmi diskutována byla problema�cká de-
finice a vnímání pojmu násilí z nenávis� jako 
takového. „V povědomí veřejnos�, bohužel 
i státní správy, přetrvává domněnka, že násilí 
z nenávis� je otázkou týkající se pár desítek lidí, 
na teritoriu ČR úzce spojenou s dualitou rom-
ská komunita – extremisté. Násilí z nenávis� 
chápeme extenzivně jako jakoukoli formu inci-
dentu směřující vůči jednotlivci z důvodu jeho 
skutečné nebo domnělé barvy ple�, rasy, pří-
slušnos� k etnické nebo národnostní skupině, 
sexuální orientaci nebo iden�tě, náboženství, 
víře, vyznání nebo skutečnos�, že napadená 
osoba je bez vyznání, zdravotnímu stavu, po-
li�ckému přesvědčení, příslušnos� k sociální 
skupině nebo jinému podobně charakteris�cké-
mu znaku,“ upřesňuje Klára Kalibová, právnička 
občanského sdružení In IUSTITIA.

Druhou část programu tvořily semináře, 
které poskytovaly podrobnější informace 

o konkrétních problema�kách. Zabývaly se 
legisla�vou pro� extremismu a zločinům z ne-
návis�, rolí policie a policejního vyšetřování 
v případech násilí z nenávis� a problema�kou 
romské menšiny, LGBT komunity a an�semi�s-
mu. Druhý den konference byl věnován mimo 
jiné prevenci zločinů z nenávis�, činnos� ne-
vládních organizací monitorujících zločiny z ne-
návis� a poskytujících pomoc jejich obětem. 
Účastníci prezentovali jak činnost neziskových 
organizací, tak vládní a poli�ckou a zabývali se 
situací nejen v české společnos�. V průběhu 
konference bylo vzneseno mnoho kri�ky na 
stávající situaci, zároveň však byla nas�něna 
řada řešení.

Násilí z nenávis� dnes představuje jednu 
z nejhorších a zároveň nejběžnějších forem 
porušování lidských práv v Evropě. Cílem kon-
ference bylo přispět k výměně zkušenos� na 
téma efek�vního a konzistentního přístupu 
k této problema�ce a zvýšení informovanos� 
zainteresované veřejnos�, relevantních ne-
vládních organizací, poli�ků a médií. Zároveň 
poskytla příležitost k navázání kontaktů mezi 
zúčastněnými českými i zahraničními organiza-
cemi a ins�tucemi.

Další informace o konferenci a její podrob-
nější shrnu� naleznete na www.forum2000.cz/
cz/projekty/forgo�en-vic�ms. 

Otevřený dopis žádající propuštění 
Oswalda Álvareze Paze

V otevřeném dopise zaslaném venezuelské 
vládě 31. března 2010 Nadace Forum 2000 
a mnoho bývalých delegátů konferencí Forum 
2000 žádají propuštění Dr. Oswalda Álvareze 
Paze. Bývalý guvernér státu Zulia, předseda 
Poslanecké sněmovny a prezidentský kandidát 
Álvarez Paz se zúčastnil konference Forum 
2000 v roce 2008.

Álvarez Paz byl zatčen 22. března 2010 
poté, co v televizní show stanice Globovisión 
požádal o prošetření údajného vztahu mezi ve-
nezuelskou vládou, kolumbijskou gerilou FARC 
a španělskou teroris�ckou skupinou ETA. Čelí 
obvinění z šíření lživých informací a podněco-
vání nenávis�. Nejvážnější vznesené obvinění 
ze spiknu� však bylo staženo. 13. května byl 
Álvarez Paz propuštěn z vazby a na soud tak 
čeká na svobodě.

Signatáři otevřeného dopisu žádají vedle 
okamžitého propuštění Álvareze Paze, také 
návrat ústavních záruk ve Venezuele a obranu 
principů zakotvených v Inter-americké demo-
kra�cké chartě. Inicia�vu podpořilo více než 
třicet bývalých delegátů Fora 2000, mezi nimiž 
jsou mimo jiné Václav Havel, Zygmunt Bauman, 
Humberto Celli, Garry Kasparov, Mikhail Kasya-
nov nebo Don McKinnon.

V návaznos� na otevřený dopis vydala Na-
dace Forum 2000 článek „Freedom Arrested in 
Venezuela“, který publikovala média po celém 
světě, včetně The Guardian (Velká Británie), 
Le Temps (Švýcarsko), The Hindustan Times 
(Indie), Burma Digest (Barma). Článek se však 
objevil především v novinách v zemích La�n-
ské Ameriky, například v Reforma (Mexiko), El 
Tiempo (Kolumbie), Mirador Nacional (Argen-
�na) a mnoha dalších.

O této inicia�vě Fora 2000 a jeho bývalých 
delegátů informovala i řada dalších médií a vel-
ký ohlas vzbudila též v samotné Venezuele. 
Kri�ka zatčení Álvareze Paze vzešla i od dalších 
organizací, například od Human Rights Watch 
či Human Rights Founda�on.

Otevřený dopis a související článek (pouze 
v anglickém jazyce) naleznete zde.

NGO Market 2010

V pátek 16. dubna 2010 se v prostorách Ná-
rodní technické knihovny v Praze uskutečnil 
již 11. ročník veletrhu neziskových organizací – 
NGO Market 2010. Svou činnost zde předsta-
vilo více než 150 neziskových organizací, mezi 
nimiž již tradičně nechyběli ani zahraniční 
vystavovatelé. Návštěvníci tak měli možnost 
seznámit se s ak�vitami „neziskovek“ například 
z Ázerbájdžánu, Dánska, Chorvatska, Německa, 
Ruska, Španělska, Turecka, Ukrajiny nebo Velké 
Británie.

Patronát nad celým veletrhem převzala mo-
delka a prezidentka Sunflower Children Helena 
Houdová, která se také zúčastnila úvodního dis-
kusního panelu na téma „Proč lidé pomáhají“. 
Toto téma otevřelo doprovodný program před-
nášek a diskusí, mezi jejichž tématy nechyběla 
sociální odpovědnost firem, šikana, srovnání 
trendů v neziskovém sektoru v USA a České 
republice, diskuse se zástupci ruských nezisko-
vých organizací nebo přednáška o možnostech 
mezinárodní spolupráce tře�ho sektoru. 

Odborné přednášky určené především 
lidem ak�vním v neziskových organizacích se 
setkaly se zvláště vysokým zájmem. Témata 
jako sociální podnikání, fundraising nebo pu-
blic rela�ons neziskových organizací jsou stále 
vysoce aktuální, jak ukázaly i diskuse, které 
přednášky provázely.

Návštěvníci veletrhu měli navíc možnost 
shlédnout krátká taneční a hudební vystou-
pení, navrhnout si vlastní tričko v tvůrčí dílně 
a pro nejmenší návštěvníky byl připraven dět-
ský koutek, v němž dobrovolníci z organizace 
ADRA seznamovali dě� s cizími kraji a kultu-
rami. K vytvoření příjemné atmosféry NGO 
Marketu přispěly i krásné prostory Národní 
technické knihovny. 

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/forgotten-victims
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/forgotten-victims
http://www.forum2000.cz/en/projects/another-activities/2010/open-letter-on-the-arrest-of-oswaldo-alvarez-paz/
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V příš�m roce se uskuteční již 12. ročník 
NGO Marketu. V případě otázek, námětů nebo 
zájmu o spolupráci kontaktujte tým organizáto-
rů na ngomarket@forum2000.cz.

Fotografie zachycující atmosféru letošního 
veletrhu naleznete na www.forum2000.cz/
ngomarket. 

Občanské Bělorusko

V Bělorusku proběhly komunální volby

(Zdroj: European Exchange)
Místní volby se v Bělorusku konaly 25. dubna 
2010. Do obecních zastupitelstev bylo zvoleno 
pouhých deset představitelů opozičních stran. 
EU a USA odsuzují nedostatečnou transparent-
nost průběhu voleb.

Podle oficiálních výsledků bylo do obecních 
zastupitelstev zvoleno pouhých deset předsta-
vitelů opozičních stran z celkového počtu 365 
kandidátů. Všechny opoziční strany důrazně 
odsoudily nespravedlivý a nesvobodný volební 
proces a podaly s�žnos� pro� uznání voleb-
ních výsledků v některých volebních obvodech. 
Podle informací, které jsou v současné chvíli 
k dispozici, byly všechny s�žnos� zamítnuty.

Domácí volební pozorovatelé si stěžují 
na nadsazenou oficiální volební účast. Podle 
Ústřední volební komise dosáhla volební účast 
79,5 %. Opoziční strany však udávají, že skuteč-
ná volební účast nepřesáhla 50 %. „Například 
naši volební pozorovatelé měli v některých 
okrscích v Mohylevě možnost spočítat všechny 
voliče, kteří ten den přišli k volbám,“ řekl Mika-
laj Statkievič, předseda Běloruské sociálně-de-
mokra�cké strany „Narodnaja hramada“ v roz-
hovoru pro �skovou agenturu Belapan. „Ofi-

ciálně vyhlášená volební účast byla o 30–40 % 
vyšší než skutečné počty voličů, kteří dorazili 
do volebních místnos�,“ dodal Statkievič.

Komunální volby kri�zují nejen běloruš� 
volební pozorovatelé, ale i evropské ins�tuce 
a USA. Dne 30. dubna rozhodlo Parlamentní 
shromáždění Rady Evropy (PS RE) o pozasta-
vení kontaktů na nejvyšší úrovni s běloruskou 
vládou a parlamentem. V rezoluci PS RE se 
uvádí, že jedním z nejdůležitějších faktorů při 
tomto rozhodnu� byla vedle nedávno vykona-
ného trestu smr� a neustávajícího potlačování 
polské menšiny i skutečnost, že se nepodařilo 
pozvat mezinárodní volební pozorovatele na 
komunální volby.

Kri�ka byla slyšet i z americké ambasády 
v Minsku. Podle �skové agentury Belapan 
byli američ� diplomaté nadmíru kri�č� vůči 
„hrozbám a nátlaku, jenž byl činěn na nezávislé 
kandidáty, restrikcím během volební kampaně, 
nesrovnalostem při předčasném hlasování 
a sčítání hlasů a omezování činnos� domácích 
a mezinárodních volebních pozorovatelů“.

EU již ve svých dřívějších prohlášeních 
kri�zovala „nedostatky při provádění nového 
volebního zákona“ během komunálních voleb. 
Podle zpráv diplomatů z členských zemí EU, 
kteří získali akreditaci volebních pozorovatelů, 
docházelo k těm nejzávažnějším případům 
během předčasného hlasování a při netrans-
parentním sčítání hlasů. Volební pozorovatelé 
EU rovněž poukázali na obrovské rozdíly mezi 
výsledky předčasného hlasování a hlasy ode-
vzdanými v samotný den voleb. V některých 
okrscích například opoziční kandidá� ve dnech 
předčasného hlasování nezískali ani jeden hlas, 
v den voleb však získali 10–20 % hlasů.

Více informací o průběhu voleb: European 
Exchange.

Evropské rádio pro Bělorusko v roce 2009

V roce 2009 pokračovalo vysílání Evropského 
rádia pro Bělorusko, které od jeho založení 
podporuje Občanské Bělorusko a Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR. Toto rádio vysílá z Var-
šavy za podpory české, americké a dalších 
vlád od roku 2006 a má v současnos� 280 000 
posluchačů a přes 150 000 Bělorusů čte každý 
měsíc zprávy ERB pře�štěné v jiných médiích, 
např. na populárním h�p://www.tut.by.

Rádio vysílá do Běloruska především pro 
posluchače ve věku 15–35, zaměřuje se na 
současnou hudbu, zábavní a informační pořa-
dy a přináší nezávislé zpravodajství. Především 
kvůli tomuto zpravodajství běloruská vláda ne-
povoluje rádiu vysílat na běloruských FM a vysí-
lání probíhá z litevských a ukrajinských vysílačů.

Od června do září roku 2009 byl vysílán ho-
dinový zpravodajský a zábavní pořad o Evropě 
přímo na frekvencích minského Avtorádia, ale 
běloruské Ministerstvo informací toto vysílání 
zakázalo s odůvodněním, že s blížícími se vol-
bami by zpravodajství mohlo začít být nepři-
měřeně kri�cké ke státním orgánům.

Vstřícným krokem ze strany běloruských 
úřadů bylo udělení akreditace pro 12 noviná-
řů a zřízení redakce na území Běloruska. Další 
stanice, které vysílají do Běloruska ze zahraničí, 
například televize BelSat nebo Rádio Racyja, 
žádají o akreditaci a tedy legalizaci své práce 
v Bělorusku nadále bez úspěchu.

Evropské rádio pro Bělorusko také podporu-
je nezávislé běloruské hudební inicia�vy a spo-
lu s dalšími organizátory uspořádalo v srpnu 
2009 fes�val „Be Free“ za účas� především 
běloruských a ukrajinských rockových skupin. 
Fes�val se konal v ukrajinském Černihově a na-
vš�vilo ho přibližně 20 000 lidí.

NGO Market 2010.

mailto://ngomarket@forum2000.cz
http://www.forum2000.cz/ngomarket
http://www.forum2000.cz/ngomarket
http://www.european-exchange.org/index.php?id=belarus2010
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Rádio také během minulého roku založilo 
internetovou sekci věnující se fes�valům v Bě-
lorusku a Evropě a sekci věnující se zprávám ze 
zemí Evropské unie.

Opro� roku 2008 vzrostl počet návštěvníků 
internetových stránek ERB téměř dvojnásobně, 
na 414 953 jedinečných návštěv z území Bělo-
ruska.

V roce 2009 probíhala na ERB školení mla-
dých běloruských novinářů a technických pra-
covníků rádia. Trenéři přijeli např. z BBC nebo 
srbského nezávislého rádia a televizní stanice 
B 92, které v Srbsku fungovaly v době Miloše-
vičova režimu.

Rádio v roce 2009 podpořily kromě Minis-
terstva zahraničních věcí ČR také vlády USA, 
Švédska, Polska, Nizozemí a Evropská Komise. 

Fotogalerie

Občanské Bělorusko spustilo inovované 
webové stránky

Věříme, že na našich stránkách najdete infor-
mace, které vás zajímají. Objednejte si auto-
ma�cké zasílání novinek z toho webu do vaší 
emailové schránky.

Ředitelka sekretariátu: 
Sabina Dvořáková

Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe
Ano pro Evropu
Asociace pro mezinárodní otázky
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Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
PASOS
Respekt ins�tut
Transi�ons

Vydání tohoto čísla bylo umožněno díky 
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