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Zpravodaj DEMAS 3/2010
Naše mise

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

Aktivity jednotlivých členů
Centrum pro studium
demokracie a kultury
Nejlepší ukrajinští studenti
v České republice
Ve dnech 30. května až 8. června 2010 se uskutečnila studijní cesta nejlepších frekventantů
vzdělávacího oboru „Demokracie a občanská
společnost“, jenž byl realizován v rámci projektu CDK Vzdělávací ins�tut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině.
Jako nejlepší byly ze 120 studentů na základě testů a docházky vyhodnoceny Olga Provotorova, Iuliia Sadula a Maryna Ponomarenko,
jako samoplátce se zúčastnila Iuliia Redko. Olga
Provotorova absolvovala ekonomickou fakultu
Charkovské národní ekonomické univerzity,
v současné době pracuje na jejím zahraničním
oddělení. Maryna Ponomarenko a Iuliia Sadula
jsou v posledním ročníku fakulty specializované na zahraniční ekonomické vztahy Charkovské národní ekonomické univerzity. Iuliia Redko
pracuje jako tlumočnice z ukrajinš�ny, ruš�ny
a anglič�ny.
Z bohatého studijního programu vybíráme:
31. května 2010 studentky navš�vily sídlo
Jihomoravského kraje, kde je členka Rady Jihomoravského kraje Ilona Sokolová detailně
informovala o náplni práce oddělení meziregionálních vztahů. Tentýž den v odpoledních
hodinách navš�vily Fakultu sociálních studií
Masarykovy univerzity a vyslechly přednášku

Víta Hlouška z Katedry mezinárodních vztahů
a evropských studií o proběhnuvších volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Poté se skupina přesunula na Úřad
veřejného ochránce práv, kde byla namísto
nedávno zesnulého ombudsmana Otakara
Motejla přijata jeho zástupkyní Jitkou Seitlovou a šéfem kanceláře Filipem Glotzmannem.
V úterý 1. června 2010 byly přijaty zástupci
maďarské menšiny, kteří podrobně informovali o svých zkušenostech spjatých se životem
menšin v České republice. Ve středu 2. června
2010 je čekala návštěva regionální redakce
listu Mladá fronta Dnes. Šéfredaktorka Hana
Černohorská jim představila chod redakce,
informovala o zákulisí práce regionálního zpravodajství, �štěném deníku, regionálních přílohách i online verzi a ochotně odpověděla i na
velké množství doplňujících dotazů. Následoval
program v brněnské firmě Zetor, která je ilustra�vním příkladem polistopadového vývoje
transformace velkých výrobních závodů. Následovala prohlídka v prostorách Ústavního soudu
České republiky. Delegaci CDK se věnoval jeho
předseda Pavel Rychetský, který vystoupil se
zamyšlením na téma, čeho by se na základě
českých chyb měla vyvarovat země stojící před
dovršením procesu transformace. Na čtvrtek
3. června 2010 byla naplánována návštěva
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, konkrétně Kabinetu ukrajinis�ky. Studentky přijala
vedoucí kabinetu, docentka Halina Mironovová, a řešily se především prak�cké otázky spojené s možnou výměnou studentů mezi Brnem

Návštěva ukrajinských studentek na Nejvyšším správním soudě.

a Charkovem. V odpoledních hodinách byla
delegace CDK přijata na Nejvyšším správním
soudě České republiky. Skupina si nejprve prohlédla prostory rela�vně nově zřízené ins�tuce
a byla detailně zasvěcena do chodu a kompetencí soudu. Následovala několikahodinová
debata se soudci Vojtěchem Šimíčkem a Karlem Šimkou. Mezi nejzajímavější body rozpravy
patřila debata o současném stavu státních ins�tucí na Ukrajině a legálních možnostech změny některých tendencí současné reprezentace,
které se neslučují se snahou Ukrajiny stát se
členem Evropské unie. V pátek 4. června 2010
byly studentky přijaty tajemníkem Magistrátu
města Brna Pavlem Loutockým, který pohovořil
především o úspěšném partnerství obou měst
a výzvách, které město, jenž je partnerem CDK
a spolupodílí se na chodu charkovského Vzdělávacího ins�tutu pro demokracii a občanskou
společnost, čekají do budoucna. O víkendu
5.–6. června 2010 byla studentská delegace
CDK připojena k oficiální delegaci města Charkova, která přijala pozvání brněnského magistrátu k účas� na oslavách Dnů města Brna
a přehlídce ohňostrojů Ignis Brunensis. V pondělí 7. června 2010 byl připraven program ve
spolupráci s Centrem pro ekonomiku a poli�ku.
Studentek se ujal Marek Loužek, který je provedl po sídle organizace a seznámil s jejím chodem. Odpověděl na značné množství dotazů,
které se týkaly mimo jiné i prezidenta republiky
a zakladatele Centra pro ekonomiku a poli�ku
Václava Klause. V úterý 8. června 2010 se studentky vrá�ly letecky zpět do Charkova.
Studentky svou cestu hodno�ly velmi vysoko. Byly nadšeny možnos� navš�vit a zblízka
poznat ins�tuce, s jejichž posláním a chodem
se během charkovských přednášek seznamovaly pouze pasivně. Za velmi přínosnou byla považována i možnost seznámit ukrajinskou skupinu se skupinou z Vojvodiny, jejíž pobyt, taktéž
organizovaný CDK, se částečně kryl s pobytem
ukrajinských studentek. Jelikož srbskou skupinu tvořili především mladí novináři, zástupci
tamních deníků, rozhlasu a televize, a protože
i Srbsko usiluje o vstup do Evropské unie, byla
vzájemná výměna zkušenos� velmi zajímavým
zpestřením. Studijní cesta nepochybně přispěla
k dalšímu prohloubení a šíření demokra�ckých
myšlenek. Informace na h�p://www.cdk.cz/
demokra�zace/z-charkova-do-ceske-republiky-a-zpet/
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ho vzdělávání – 80 úspěšným studentům (z celkového počtu 120) ročního vzdělávacího kurzu
„Demokracie a občanská společnost“.

Ve dnech 10. až 13. června 2010, bezprostředně poté, co proběhla studijní cesta nejlepších
frekventantů vzdělávacího oboru „Demokracie
a občanská společnost“, se uskutečnila dosud
poslední cesta zástupců CDK do ukrajinského Charkova. Delegace ve složení Petr Fiala,
předseda CDK a rektor Masarykovy univerzity,
Fran�šek Mikš, ředitel Ins�tutu pro poli�ku
a kulturu CDK, Petra Judová, ředitelka Centra
zahraničních studií Masarykovy univerzity, Kateřina Hloušková, koordinátorka transformačních a demokra�začních projektů CDK, a Larysa
Brzobohatá, tlumočnice, slavnostně ukončila
roční vzdělávací kurz „Demokracie a občanská
společnost“, jenž byl realizován v rámci projektu CDK Vzdělávací ins�tut pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině.

Nadšené ohlasy studentů i oficiální ocenění a poděkování z rukou rektora Charkovské
národní ekonomické univerzity, jež za dlouhodobou práci celého kolek�vu CDK obdrželi
Fran�šek Mikš, Kateřina Hloušková a Larysa
Brzobohatá, dává tušit, že CDK se na východní
Ukrajině nejen mimořádně dobře zapsalo, ale
vybudovalo si i dobré jméno a výhodnou pozici
pro další šíření myšlenek demokracie a následnou spolupráci v navazujících projektech.
Více na h�p://www.cdk.cz/demokra�zace/
rocni-cyklus-prednasek-v-charkove-uspesneukoncen/.

Čás� pobytu se v roli pozorovatelů za českou
stranu zúčastnili i Antonín Murgaš, generální
konzul České republiky v Doněcku, a Luboš
Veselý, sekretář Velvyslanectví České republiky
v Kyjevě.

Evropská unie v září rozhodne
o budoucnosti společné pozice vůči Kubě

Hlavní program pobytu se uskutečnil v pátek
11. června 2010. Nejprve byla celá delegace
přijata v sídle vedení města Charkova, kde byli
Fran�šek Mikš, Kateřina Hloušková a Larysa
Brzobohatá oceněni pamětní medailí města
za přínos k rozvoji česko-ukrajinských vztahů.
Následovalo krátké jednání, v němž zástupci
města Charkova ocenili kvalitu, ale především
dlouhodobé trvání vzdělávacích ak�vit CDK,
zejména ve spolupráci s místní Charkovskou
národní ekonomickou univerzitou. Představitelé vedení města opakovaně deklarovali ochotu
pokračovat v dosavadní práci a přislíbili CDK
veškerou možnou podporu.
Ze sídla městské rady se delegace přesunula
na půdu Charkovské národní ekonomické univerzity. Zde si prohlédla nové prostory univerzitní knihovny, kde se nachází i kancelář CDK,
v níž pracují zástupci CDK Vladimír Kučeravý
a Elena Petrenko a jež slouží jako kontaktní místo pro ukrajinské studenty účastnící se vzdělávacích kurzů CDK. Následovalo pracovní jednání zástupců brněnské a charkovské univerzity,
které vedlo k podepsání dohody o spolupráci.
Vrcholem dne byl slavnostní ceremoniál
v univerzitní aule, kde po projevech rektora
Charkovské národní ekonomické univerzity
Vladimira Ponomarenka, rektora Masarykovy
univerzity Petra Fialy, náměstka primátora-tajemníka města Charkova Olexandra Nowaka,
generálního konzula České republiky Antonína
Murgaše, zástupce českého velvyslanectví Luboše Veselého a ředitele Ins�tutu pro poli�ku
a kulturu CDK Fran�ška Mikše došlo k slavnostnímu předání diplomů – cer�fikátů celoživotní-

Člověk v tísni

23. června vydala Europe-Cuba NGO Network −
síť evropských organizací věnujících se demokracii a lidským právům na Kubě – prohlášení,
kterým reagovala na rozhodnu� Evropské unie
odložit každoroční zhodnocení společné pozice
EU vůči Kubě. Mo�vem tohoto rozhodnu� byla
dle slov španělského ministra zahraničí Miguela Ángela Mora�nose snaha poskytnout dostatečný prostor nedávno zahájeným jednáním
mezi kubánskou vládou a katolickou církví. Ta
v průběhu června přinesla první výsledky v podobě převozu dvanác� kubánských poli�ckých
vězňů do zařízení v dosahu jejich rodin a propuštění těžce nemocného Ariela Siglera Amaya
a očekávalo se, jaké budou další kroky kubánské
vlády. Ačkoliv zahájení dialogu mezi kubánskou
vládou a církví bylo ze strany Networku hodnoceno jako pozi�vní krok, rozhodnu� Evropské
unie se zdálo být nesystémové a jako by neodráželo celkovou lidskoprávní realitu na ostrově.
Ve snaze poukázat na tuto skutečnost jsme
proto vydali prohlášení, ve kterém upozorňujeme na potřebu komplexnějšího vnímání
poli�ky kubánské vlády a zároveň na nutnost
alespoň základních kritérií, která by ve vztahu
Evropské Unie ke Kubě jasně vymezovala, co
lze považovat za významný pokrok v lidsko-právních otázkách.
Jako problema�cké lze vnímat kritérium počtu propuštěných vězňů. Je to bod, který nelze
opomenout, jeho definice je nicméně velmi
sporná a v podstatě nemožná. Je třeba jej vnímat v hlubších souvislostech represí vůči opozici obecně. Ostatně vývoj situace ukázal, že
samo propuštění poli�ckých vězňů není známkou ani zárukou pokroku směrem k demokracii.
Kubánská vláda i nadále odmítá dialog s opozicí a neustala ani krátkodobá zatýkání a tzv.

akty zapuzení jejích členů, ozvukem událos�
poslední doby jsou protesty mezinárodních organizací pro� represím namířeným pro� matce
zemřelého vězně svědomí Orlanda Zapaty Tamaya. Z oněch 52 poli�ckých vězňů také doposud nebyli propuštěni �, kteří otevřeně odmítají opus�t zemi. Do jaké míry má kubánská vláda
skutečně zájem a vůli nastoupit cestu prodemokra�ckého vývoje tedy zůstává otázkou.
Ani španělská vláda, která si od kladných výsledků jednání slibuje zrušení společné pozice,
nebyla schopna propuštěným vězňům zajis�t
odpovídající podmínky. V polovině července se
někteří z nich nechali slyšet, že se ve Španělsku
necí� svobodně. Poukazovali �m mimo jiné
na rozhodnu� udělit příchozím vězňům místo
poli�ckého azylu pouze status imigranta a svou
závislost na vůli španělských úřadů. Postrádají
také záruku, že v budoucnu opět nedojde k jejich uvěznění.
Velmi podstatný je hlas propuštěných
kubánských vězňů pro zachování společné
pozice. Svou podporu jí oficiálně vyjádřili v pe�ci určené ministrům zahraničí zemí evropské
sedmadvacítky,1 ve které žádají, aby Unie nepolevovala ve svých nárocích vůči režimu, jenž
za�m neposkytl jasné důkazy o vývoji směrem
k demokra�zaci země. Za přísnější postoj vůči
kubánské vládě pak někteří ze signatářů budou
lobbovat v průběhu třídenní cesty do Bruselu.
Ta se uskuteční ve dnech 13.−15. září.
Ve stejné době, tedy 13. září, bude o společné pozici jednat Rada ministrů zahraničí. Ačkoliv belgický ministr pro evropské záležitos� Olivier Chastel prohlásil, že v otázkách vztahů EU
a Kuby bude Belgie následovat linii nastolenou
španělským předsednictvím, a pravděpodobně
tak podpoří zrušení společné pozice, doufáme,
že Unie najde způsob, jak reflektovat nedávná
rozhodnu� kubánské vlády a zároveň zachovat
dokument, který představuje významnou podporu demokracii a lidským právům na Kubě. Při
této příležitos� a s ohledem na vývoj jednání
v průběhu léta se Europe-Cuba NGO Network
rozhodl vydat zářijové prohlášení, v němž
jako argument pro zachování společné pozice
uvádí nejen její symbolickou hodnotu, ale také
skutečnost, že ustanovení společné pozice nabízí prostor pro postupné rozvíjení vzájemných
vztahů EU a Kuby. V souladu se čtvrtým odstavcem tohoto dokumentu Evropská unie poskytne podporu procesu demokra�zace na Kubě,
mimo jiné prostřednictvím posilování hospodářské spolupráce a konstruk�vního poli�ckého dialogu. Záleží tedy na kubánské vládě,
jak velkou ochotu k demokra�ckým změnám
a otevřenému dialogu prokáže.
Pe��on from the former prisoners of conscience
exiled by Cuba to Spain, to the foreign ministers of
the European Union, about the “Common Posi�on”
regarding Cuba.
1
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STATEMENT BY THE EUROPE-CUBA NGO NETWORK ON THE DECISION OF
THE EU TO DELAY ITS REVIEW OF THE COMMON POSITION
23 JUNE 2010
On 14 June 2010 the European Union announced the postponement of its evaluation of the EU
Common Position on Cuba until September, apparently in reaction to recent development in the
area of human rights in Cuba. The Europe-Cuba NGO network reiterates its call to the EU to
set clear and transparent criteria for any change to the Common Position.
The Europe-Cuba NGO Network welcomes the recent steps taken by the Cuban government
resulting in a transfer of twelve political prisoners closer to their families and conditional release
of critically ill Ariel Siegler Amaya. It is important, however, to place these steps in the broader
context of the state of human rights in Cuba, including for example, the continued harassment
and detentions and imprisonment of members of the opposition and civil society.i It is also
important to recall that Cuba has not yet ratified the UN Covenants on Civil and Political Rights
and Economic, Social and Cultural Rights (ICCPR and ICESCR) signed by the government in
2008, a step heralded by many at the time as a promise of change.
It is essential that any future decisions by the EU regarding its policy towards Cuba be based on
independent baseline criteria which will clearly define what can be considered to be
improvement in the human rights situation. This will not only aid EU member states in assessing
the Cuban government’s commitment to reform but will also provide the Cuban government
with a clear understanding of the EU’s expectations.
When setting criteria for what it considers to be “significant improvement” in the area of human
rights, the EU must maintain its role as a defender of human rights and democracy and refer to
its own conclusions stated in previous policy documents on Cuba. This includes the Council
Conclusions on the evaluation of the EU Common Position on Cuba which were adopted in June
2009 as well as the European Parliament resolution of 11 March 2010 on prisoners of
conscience in Cuba.
The Europe Cuba NGO Network, recalling its previous statements, repeats its call to the EU to
state its baseline criteria of what “significant improvement” means in the following areas:

1. Number of political prisoners released as well as the total number of political prisoners
still in jail;
2. Treatment and conditions of critically ill prisoners;
3. Access by the International Committee of the Red Cross to Cuban prisons;
4.

Ratification and implementation of the ICCPR and ICESCR;

5. Patterns of documented harassment and acts of repression against political prisoners,
political dissidents and independent civil society in general;
6. Visits by UN Special Thematic Rapporteurs, including the Special Rapporteur on Torture,
Manfred Nowak,ii to allow the island to carry out an independent assessment.
7. A consistent, transparent and constructive Cuba–EU human rights dialogue
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The EU policy on human rights and democracy policy in Cuba should not be lead by single, welltimed, symbolic actions of Cuban government. In this regard, the postponement of the decision
to September makes little sense. Leaving the decision until December, at the regular semi-annual
review of the Common Position, would have given the Cuban government a real opportunity to
show consistent and sustained commitment to improving the human rights situation in the
country. It now falls to the EU to make it clear what expectations must meet if there is to be any
change to the EU-Cuba relationship.
Signed by:
Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, Spain
Christian Solidarity Worldwide, United Kingdom and Belgium
Cuba Futuro, Netherlands
Freedom House Europe, Hungary
Fundacion Hispano Cubana, Spain
IKV Pax Christi, Netherlands
Institut Pontes, Czech Republic
International Society for Human Rights, Germany
KIC (Christian Democratic International Center), Sweden
Lech Walesa Institute, Poland
People in Need, Czech Republic
People in Peril Association, Slovakia
Swedish International Liberal Centre, Sweden
Unitas Foundation, Estonia
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i

Despite Cuban government promises to transfer political prisoners in critical health to hospitals, to transfer
some of the prisoners closer to their families, and to release some of the political prisoners, the overall
situation for political prisoners in Cuba remains the same. There are still more than 200 political prisoners in
Cuban jails. Out of the 75 imprisoned during the Black Spring in 2003, 51 have not yet been released and one,
Orlando Zapata, died earlier this year in prison. In the meantime other members of the opposition and civil
society continue to be persecuted, detained and imprisoned.

One of the most striking examples is the case of Dr. Darsí Ferrer, who was arrested in July 2009 and held in
prison for almost a year without a trial. On 22 June 2010, he was finally put before court and sentenced to 15
months, but allowed to serve the remaining four months of his sentence under house arrest. Dr. Ferrer’s case
has received the attention of Amnesty International which has recognized him as a prisoner of conscience, and
also of European diplomats from Sweden, Great Britain, Germany, Hungary and Poland, who have visited his
family, to demonstrate their support and concern.
ii

Nowak recently complained that despite an initial invitation by the government to visit the island, the Cuban
authorities have, since 2005, subsequently blocked his attempts to accept that invitation. In response, the
Cuban Mission to the UN in Geneva said, “Cuba does not need an objective assessment 'of the situation in the
country‘."
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Nadace Forum 2000
14. konference Forum 2000
„Svět, ve kterém chceme žít“
10. – 12. října 2010, Praha
Ve dnech 10. až 12. října 2010 proběhne v Praze tradičně pod záš�tou Václava Havla 14. výroční konference Forum 2000. Debat a diskusí
o klíčových problémech, kterým čelí naše civilizace, se zúčastní přes sedmdesát významných
světových osobnos�, zejména poli�ků, vědců,
podnikatelů, náboženských představitelů a zástupců občanské společnos�.
Téma letošní konference reflektuje názor,
že místo, kde žijeme, má vliv na to, jak žijeme
a kým vlastně jsme. Životní prostředí, které po
nás zdědí následující generace, upadá. Zhoršují
ho změny klimatu, následky globalizace a přelidnění, chao�cká urbanizace, plýtvání přírodními zdroji a intenzivní doprava. Konference
„Svět, ve kterém chceme žít“ se zaměří na hledání způsobů, jak prostředí okolo nás pozi�vně
ovlivnit, otevře debatu o naší zodpovědnos�
za tento stav světa a bude hledat nové, méně
bezohledné strategie růstu a novou rovnováhu
mezi duchovními a materiálními hodnotami.
Svou účast na letošní konferenci dosud
potvrdili Václav Havel, bývalý prezident, Česká
republika; Shirin Ebadi, právnička, ak�vistka za
lidská práva, nositelka Nobelovy ceny míru,
Írán; Fareed Zakaria, šéfredaktor, Newsweek
Interna�onal, USA; Zygmunt Bauman, sociolog, Velká Británie/Polsko; Misha Glenny, novinář, Velká Británie; André Glucksmann, filozof,
Francie; Connie Hedegaard, evropská komisařka pro opatření v oblas� změny klimatu,
Belgie/Dánsko; Gilles Kepel, sociolog, Sciences
Po, Francie; Mario Molina, chemik, nositel Nobelovy ceny, USA/Mexiko; Mike Moore, bývalý
generální ředitel, Světová obchodní organizace
(WTO), Nový Zéland; Juhani Pallasmaa, architekt, Finsko; Sukhumbhand Paribatra, gu-
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vernér Bangkoku, Thajsko; Gideon Rachman,
hlavní zahraniční komentátor, The Financial
Times, Velká Británie; Edi Rama, předseda,
Socialis�cká strana, starosta Tirany, Albánie;
Yohei Sasakawa, předseda, Nadace Nippon, Japonsko; Roger Scruton, filozof a politolog, Velká Británie; Vaira Vīķe-Freiberga, bývalá prezidentka, Lotyšsko a řada dalších významných
osobnos�.
Konference Forum 2000 je otevřena pro
veřejnost a každý rok ji navš�ví více než 3 000
pozorovatelů z České republiky i ze zahraničí.
V případě zájmu o účast na letošním Foru
2000 zašlete prosím svoji žádost na adresu
registra�on@forum2000.cz. Registrace bude
probíhat do 30. září 2010, nebo do zaplnění
kapacity akcí.
Průběžně aktualizované informace o konferenci, včetně seznamu delegátů a předběžného
programu, naleznete na stránkách konference.

Výstava Hirošima – Nagasaki 1945–2010
12. října – 14. listopadu 2010, Praha
Nadace Forum 2000, The Nippon Founda�on,
Hiroshima Peace Memorial Museum a Novoměstská radnice, p.o. pořádají pod záš�tou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
unikátní výstavu s názvem „Hirošima – Nagasaki 1945–2010“, která bude probíhat od 12. října
do 14. listopadu 2010 v prostorách Novoměstské radnice v Praze. Výstava, jejíž součás� bude
také vzdělávací program určený studentům
středních škol, má za cíl co možná nejobjek�vněji informovat o historickém kontextu svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki
a hrůzné zkušenos� obě�. „Výstava ukáže svět,
v jakém nechceme žít. Volně tak navazuje na
téma letošní konference Forum 2000 ,Svět, ve
kterém chceme žít‘. Výstava připomene nejen
65. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu
a Nagasaki ve dnech 6. a 9. srpna 1945, ale také

nedávný podpis smlouvy o omezení jaderného
arzenálu mezi USA a Ruskou federací v Praze
dne 8. dubna 2010,“ říká ředitel Nadace Forum
2000 Oldřich Černý.
Díky vstřícnos� japonského Hiroshima Peace Memorial Museum se u nás poprvé představí auten�cké artefakty a záběry z výbuchu
atomových bomb nad Hirošimou a Nagasaki
i z událos� hodin a dnů, které následovaly. Panely s černobílými fotografiemi a vysvětlujícími
texty rozebírají jednotlivé dopady výbuchu na
města a jejich obyvatele. Zachycují utrpení
obě� zasažených výbuchem, vysokým žárem
a radioak�vním zářením i snahu lékařských
a záchranářských týmů pomáhat pos�ženým
v těžkých podmínkách. Výstava, která je součás� 14. výroční konference Forum 2000 konané v Praze 10.–12. října 2010, však sleduje
nejen příčiny a bezprostřední dopady výbuchů
a následnou postupnou obnovu měst, ale
představuje zejména silné mírové poselství
pro dnešní dobu. Svržení atomové bomby na
Hirošimu na sklonku 2. světové války, 6. srpna
1945, si vyžádalo přes 140 �síc obě� a dalších
70 �síc zemřelo bezprostředně po výbuchu nad
Nagasaki.
Další informace o výstavě naleznete na
stránkách projektu.

Občanské Bělorusko
Bělorusko v českém tisku a další
zajímavé informace o této zemi
V nedávných měsících se v českém �sku objevily zajímavé články o běloruské kultuře. V blogu
Romana Staňka na Aktuálně.cz se můžete
dočíst o některých současných běloruských
malířích a o poli�ce v jejich obrazech.
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Obrázky, za které můžete jít sedět. Roman Staněk: h�p://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/
roman-stank.php?itemid=9782

Igor Rimaševski – Rezervace.

V Lidových novinách jste si 17. srpna pro změnu mohli přečíst článek o současných běloruských spisovatelích a básnících.
Režim, který válčí pro� vlastní řeči. Jáchym
Topol: h�p://www.lidovky.cz/rezimktery-valci-pro�-vlastni-reci-dso-/ln_
noviny.asp?c=A100816_000031_ln_noviny_sk
o&klic=238418&mes=100816_0
Už známí i teprve začínající umělci přijeli
v srpnu do Prahy na setkání s českými literáty
a také proto, aby si připomněli sté výročí narození Larysy Geniuš. Tato běloruská básnířka
žila v letech 1937–1948 v Praze, byla ale poté
komunis�ckým režimem zbavena československého občanství a strávila několik let v sovětském gulagu.
Pokud by vás zajímaly některé aspekty všedního života v Bělorusku, prohlédněte si časopis
Inside Out. Shrnuje reportáže, komiks, fotografie a další postřehy o životě v Bělorusku, které
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připravili mladí lidé z různých zemí Evropy i Běloruska. Texty jsou v anglič�ně.

na vzdělávání novinářů v rámci transformační
spolupráce.

Evropské rádio pro Bělorusko po dva
týdny vysílalo hudbu a reportáže z Česka

„Nová média“ – seminář v Gruzii

Dva běloruš� reportéři natočili v Česku reportáže o specificích českého charakteru, životě
studentů na vysokých školách, o bezdomoveckém divadle Ježek a čížek, drogové poli�ce
státu i moderním českém umění. Reportáže
byly spolu se soutěží a českou hudbou vysílány
po dva týdny na všech kanálech ERB – přes internet, FM při ukrajinských a litevských hranicích i přes satelit. Reportáže jsou v běloruš�ně
k nalezení na adrese h�p://euroradio.fm/by/
1235/czech.

V dubnu se uskutečnil dvoudenní seminář pořádaný v Tbilisi, který volně navázal na „Social
Innova�on Camp“ a byl pořádán pro zástupce
z řad novinářů, médií, občanských ak�vistů
a nevládních organizací. Přes 40 účastníků
z celé Gruzie se dozvědělo o nejnovějších nástrojích a technikách od TOL týmu složeného ze
specialistů na nová média: Dan McQuillan, Suw
Charman-Anderson, Douglas Arellanes, Kevin
Anderson, Emin Huseynzade a Elza Ketsbaia.

Občanské Bělorusko je partnerem projektu
Evropského rádia pro Bělorusko. Rádio je od
svého počátku finančně podporováno mimo
jiné z programu Transformace Ministerstva
zahraničních věcí ČR.

Stěžejními tématy byl společenský dopad
sociálních médií a internetových kampaní, dále
problema�ka soukromí a bezpečnos� na internetu, sociální nástroje pro organizování informací, aspekty významu sociálních médií pro
tradiční média a transformace masových médií
na média sociální.

Občanské Bělorusko vydalo výroční
zprávu za rok 2009

Pestré, a přesto k barvě slepé:
Romové bez stereotypů

Prohlédnout si ji můžete na následující
stránce: h�p://civicbelarus.org/images/files/
OB%20-%20Vyrocni%20zprava%202009%20%20s%20ucetni%20zaverkou.pdf

Transitions
Společnost Transi�ons (dále táké jen TOL)
uspořádala především čtyři semináře v Praze
a jedno školení v Gruzii, všechny zaměřené

Na začátku června a koncem července byl
v Praze uspořádán dvoudílný seminář zaměřený na využívání mul�mediálních nástrojů ve
zpravodajství zaměřeném na témata týkající se
místní romské komunity.
Tento seminář je součás� projektu v originálním názvu „Colorful but Colorblind“, který
probíhá současně v Bulharsku, Maďarsku,
Rumunsku a Slovensku se snahou o narovnání
an�-romských stereotypů prostřednictvím médií v cílových zemích a na mezinárodní úrovni.

Krea�vní využi� mul�médií při propagaci společenské integrace Romů; Praha, Česká republika
7. – 11.června, 2010.
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Investigativní žurnalistika
V červenci uspořádala Transi�ons v Praze
pě�denní kurz Inves�ga�vní žurnalis�ky pro
studenty žurnalis�ky a již zkušené, pracující
novináře z Evropy, Severní Ameriky, Ruska
a Kavkazu.
Tento pě�denní seminář opět vedl náš tým
specialistů pod taktovkou cenami ověnčeného
novináře a redakčního ředitele (Senior Correspondent) organizace „Center for Inves�ga�ve
Repor�ng“ Marka Schapira. Jeho tým byl doplněn inves�ga�vním editorem listu Guardian
Davidem Leighem a Bridgi�e Al�erou, novinářkou a manažerkou sítě „Scoop“ pro inves�ga�vní novináře.
Účastníci se seznámili s elementárními náležitostmi inves�ga�vní žurnalis�ky, tedy s inves�ga�vní metodologií, inves�ga�vními tak�kami a technikami rozhovorů (interview) a také
jak sestavit publikovatelný případ. Byly probírány konspirační teorie, současné trendy, práce
v rámci Evropské unie a jak se vypořádat se
zákonem.

Hlavním cílem kurzu bylo zasvě�t účastníky
do dovednos� nutných pro mezinárodní zpravodajství prostřednictvím zkušenos� z první
ruky. Součás� školení byl také prak�cký projekt psaní, při kterém měli účastníci možnost
napsat reportáž z Prahy, která byla následně
podrobena odborné kri�ce.

Další z letních kurzů pořádaných v Praze byl určen pro pracující v neziskovém sektoru a mezi
účastníky patřili zástupci z Kyrgyzstánu, Moldavské republiky, Gruzie, Ruska a Holandska.
Účastníci byli školeni, jak zahrnout a využívat nástroje nových mediálních technik k šíření

Tiráž

Tře� číslo Newsle�eru DEMAS
vychází v září 2010
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Asociace pro podporu
demokracie a lidských práv
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IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539

Tento velice oblíbený pě�denní kurz se konal
také v Praze, na přelomu července a srpna.
Účastníci byli opět vedeni zkušenými zpravodaji
a odborníky ve svém oboru (Robert Anderson,
Rob Cameron, Dean Cox, a Michael Jordan).

Kurz vedl Douglas Arellanes, vedoucí výzkumu a vývoje v „Media Development Loan
Fund’s Center for Advanced Media“ v Praze.
Mezi hostující školitele patřili Dan McQuillan,
Jonathan Marks a Christopher Walker.

Nová média pro nevládní organizace

Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné poli�cké či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.

Zaškolovací kurz pro zahraniční
zpravodaje

zprávy ve větším rozsahu, rychleji a efek�vněji
a co by každý manažer měl vědět o projektu nových médií, včetně případových studií a využi�
sociálních médií pro společenský vliv. V odpoledních blocích se pořádala speciální sezení zaměřená na prak�cké ukázky početných nástrojů nových médií zahrnující blogy, sociální sítě,
mapování a mezinárodní manažerské nástroje.
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