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Naše mise

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

Na cestě k rozšíření EU

V pátek 12. listopadu 2010 proběhl v pro-
storách Evropského domu na Jungmannově 
ulici v Praze kulatý stůl s názvem Na cestě 
k rozšíření EU, na jehož pořádání se spolu se 
stálým zastoupením Evropského parlamentu 
DEMAS podílel. Jako první dostal slovo komisař 
pro rozšíření a poli�ku sousedství Štefan Füle, 
který poli�ku rozšiřování Evropské unie chápe 
jako jeden z nejefek�vnějších způsobů, kterak 
šířit vládu práva, vyvážet evropský hodnotový 
systém, a pomoci tak zemím, které stojí o trans-
formaci. Podobný názor sdílel i další aktér 
debaty poslanec Evropského parlamentu Libor 
Rouček, který informoval o pokroku ve vyjed-
návání s Makedonií, Chorvatskem a Tureckem. 
Jako nejpodstatnější kritérium v rámci přístu-
pového procesu označil kromě vlády práva 
a důvěryhodnos� zejména kredibilitu kandi-
dátské země. Poté byl dán prostor právě vel-
vyslancům výše zmíněných států, kteří se však 
pouze pevně drželi oficiálních stanovisek svých 
vlád. Jediným zástupce nevládních organizací 
byl Vladimír Bartovic, jež svým vystoupením 
upozornil především na otázku kredibility. Na 
konkrétním případu Bosny a Hercegoviny po-
ukázal na vládu neschopných a nekredibilních 
poli�ků hájících pouze své osobní zájmy a ni-
koli zájmy své země. Přesto je jejich počínání 
legi�mizováno evropskými poli�ky, kteří právě 
s nimi zasedají k jednomu jednacímu stolu.

Mezinárodní den lidských práv

V předvečer Mezinárodního dne lidských práv 
uspořádalo Forum pro rozvojovou spoluprá-
ci FoRS, Asociace pro podporu demokracie 

a lidských práv DEMAS a Informační centrum 
OSN debatu na téma Jak mohu přispět k pro-
sazování lidských práv ve světě? Cílem debaty 

bylo poukázat na fakt, že každý jeden z nás 
může ovlivnit prosazování lidských práv ve svě-
tě svým chováním v řadě běžných životních si-
tuací, jako například nákup produktů od firem, 
které nepodporují dětskou práci, či zvolením 
správné des�nace pro dovolenou. Mezi dis-

kutujícími se sešli Ivana Bursíková (Agora CE), 
Šimon Pánek (Člověk v �sni), Míla O’Sullivan 
(Otevřená společnost), Pavel Chmelař (Společ-
nost pro Fair Trade) a Michal Broža (Informační 
centrum OSN), debatu moderoval Jakub Klepal 
(Forum 2000).

Všichni účastníci debaty pracují v nevlád-
ních organizacích, které se dlouhodobě věnují 
podpoře demokracie, lidských práv a občanské 
společnos� ve tře�ch zemích. Do této proble-
ma�ky se prostřednictvím nejrůznějších pro-
jektů snaží zapojit i českou širokou veřejnost. 
Za všechny jmenujme alespoň lidskoprávní fil-
mový fes�val Jeden svět a debatní filmový cyk-
lus Máte právo vědět, které pořádá společnost 
Člověk v �sni, par�cipační projekty Agory Cen-
tral Europe či kampaně za zlepšení pracovních 
podmínek v rozvojových zemích sdružených 
v programu Svět v nákupním košíku Společnos-
� pro Fair Trade.

Aktivity DEMAS

Účastníci debaty v Evropském domě

Účastníci debaty u příležitos� Mezinárodního dne lidských práv

http://www.demas.cz/novinky/2408-panelova-diskuse-na-ceste-k-rozsireni-eu
http://www.demas.cz/novinky/2408-panelova-diskuse-na-ceste-k-rozsireni-eu
http://www.demas.cz/novin
http://www.demas.cz/novin
http://www.jedensvet.cz/ow/festival/
http://www.agora-ce.cz/?apc=--cz332971
http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/home
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Centrum pro studium 
demokracie a kultury

CDK ve spolupráci s Výborem pro záležitos� 
Evropské unie Senátu PČR uspořádalo 30. lis-
topadu 2010 v Zeleném salonku Senátu PČR 
seminář Perspek�vy eurozóny ve světle zku-
šenos� z finanční krize.

Na semináři konaném pod záš�tou senátora 
Luďka Sefziga vystoupili: Lenka Zlámalová, ana-
ly�čka Lidových novin; Hynek Fajmon, posla-
nec Evropského parlamentu za ODS; Vít Bárta, 
poradce viceguvernéra České národní banky; 
Jan Jedlička, manažer EU Office České spořitel-
ny a Aleš Michl, ekonom Raiffeisenbank. 

Domníváme se, že otázku týkající se bu-
doucnos� společné měny si v současnos� musí 
klást nejen poli�ci, ale i ekonomič� exper� 
a v konečném důsledku i většina občanů pla�-
cích eurem. Pokud se Evropě nepodaří nalézt 
přesvědčivou odpověď, může se stát, že příš� 
generace se bude ptát svých rodičů – co to 
vlastně bylo to euro? Na nutnos� nově stano-
vit, jaká pravidla budou pro společnou měnu 
směrodatná, se shodli i odborníci, kteří se naší 
konference zúčastnili.

„Poli�cký projekt eurozóny nenaplňuje 
předpoklady op�mální měnové unie, jak je 
popsal držitel Nobelovy ceny Robert Mundell,“ 
začala zostra komentátorka Lidových novin 
Lenka Zlámalová. Varování, která se ozývala 
již při jejím vzniku, se podle ní nyní naplňují. 
Finančními injekcemi potápějícím státům si 
unie jen kupuje čas. Evropa se podle ní bude 
muset rozhodnout mezi přeměnou v dluhovou 
a transferovou unii, anebo kul�vovaně řeše-
ným cíleným rozpadem eurozóny. Podobná 
řešení dluhové krize vidí i europoslanec Hy-
nek Fajmon. Buď některé státy zbankrotují, 
nebo se dluhy federalizují a převezmou za ně 
zodpovědnost všechny státy unie. Pravděpo-
dobně ale dojde ke „zlaté střední cestě“ a unie 

vytvoří transferový mechanismus, domnívá 
se europoslanec. Problémy, které sledujeme, 
podle něj nejsou pouze neúspěchem projektu 
společné měny, ale hlubší známkou krize zápa-
doevropského státu blahobytu. „Evropa musí 
tento koncept opus�t, i když si to stále nechce 
přiznat,“ řekl Fajmon. 

Pozi�vní východisko z krize našel Vít Bárta 
z ČNB. Jedinou cestou je podle něj růst kon-
kurenceschopnos�. Ukázkovým příkladem je 
Německo, které bylo ještě v 90. letech pova-
žováno za „nemocného muže Evropy“. Díky 
strukturálním reformám se mu podařilo dostat 
se na špičku evropské konkurenceschopnos� 
a stát se jedním z nejvýznamnějších světo-
vých exportérů. Že eurozóna přežije, jelikož 
členské státy do projektu investovaly již příliš 
mnoho, si myslí Jan Jedlička z České spořitelny. 
Vystoupení z eurozóny není právně upravené 
a mnoho odborníků se domnívá, že současně 
by daný stát musel vystoupit i z Evropské unie. 
Ani Řecko se dobrovolně eura nevzdá. Zbyly by 
mu to�ž dluhy v eurech, které by v přepočtu 
na slabou drachmu přerostly do enormních 
rozměrů. „Je ale možné, že by přistoupilo na 
vystoupení z eurozóny výměnou za snížení 
dluhů,“ spekuloval Jedlička. Ekonom Aleš Michl 
připus�l možnost, že Česko se k eurozóně 
připojí, představil však pět otázek, na jejichž 
základě by česká vláda měla určit, zda nastal 
vhodný čas pro přije� společné měny. 1. Jak 
reagují dovozní ceny na oslabení kurzu? Ne-
může například nárůst nákladů na nákup ropy 
smazat výhody exportérů z levnějších vývozů? 
2. Umožní slabší kurz zlevnění exportů? 3. Jaký 
bude mít oslabení kurzu vliv na inflaci? 4. Jak se 
změní mzdové náklady? 5. Jak bude reagovat 
HDP a zaměstnanost? 

CDK se tomuto ožehavému tématu dlouho-
době věnuje. V minulos� jsme již vydali sborník 
Euro versus Koruna a v příš�m roce plánujeme 
jak další konference či semináře, tak vydání 
nové publikace, v níž bude důraz kladen na 
otázky spojené se společnou měnou a světo-
vou krizí. 

Při příležitos� vydání knihy významného pol-
ského historika a profesora Jagellonské univer-
zity v Krakově Andrzeje Nowaka Impérium a � 
druzí se CDK dne 25. listopadu zúčastnilo ko-
lokvia na téma Ukrajina v poli�cké a kulturní 
interakci mezi Visegrádským prostorem Ev-
ropské unie a Ruskou federací. 

Kolokvium pořádal Polský ins�tut v Praze, 
Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro 
dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR 
v Praze a Instytut Europy Środkowo-Wschod-

niej v Lublinu a kromě prof. Andrzeje Nowaka 
na něm vystoupili doc. Rudolf Chmel (Praha), 
Dr. Tomasz Kapusniak (Lublin) a Mgr. Jakub 
Kulhánek (Praha/No�ngham).

Jednou z nejdůležitějších poli�ckých, hos-
podářských a kulturních priorit zemí Evropské 
unie a tzv. Visegrádské čtyřky musí být koope-
race se státy východní Evropy, resp. s regionem 
mezi současnou EU a Ruskou federací. Centrál-
ní úlohu zde hraje především Ukrajina, svou 
tradicí rozkročená mezi evropským Západem 
a Východem, která prochází v současné době 
velmi nesnadným obdobím. Cílem kolokvia 
bylo podpořit diskusi o budoucím směřování 
Ukrajiny a jejím vztahu k EU i Rusku za situace, 
kdy polská diplomacie přehodno�la své zájmy 
a dle slov jejího ministra – nezávislost Ukrajiny 
již není polskou prioritou – a kdy samotná Ev-
ropská unie není dostatečně ak�vním a silným 
partnerem, který by Ukrajině nabízel alterna�-
vy jejího dalšího vývoje. Sami pořadatelé toto 
setkání pojali jako prvotní impulz pro další 
jednání a setkávání i s ukrajinskými partnery. 
Velmi hojná účast, konstruk�vní diskuse i velký 
zájem o knihu Impérium a � druzí dává naději, 
že téma Ukrajiny alespoň v českém prostředí 
nezapadne. 

CDK se 10. a 11. prosince 2010 zúčastnilo ote-
vření Honorárního konzulátu ČR v Charkově. 

Honorární konzulát, jenž byl dne 10. prosin-
ce slavnostně otevřen v Charkově, je prvním 
úřadem tohoto typu na Ukrajině. V jeho čele 
stojí Oleg Čigrinov, který dlouhodobě spolupra-

Aktivity jednotlivých členů

Poslanec Evropského parlamentu Hynek Fajmon 
při svém vystoupení o perspek�vách eurozóny Honorární konzul ČR v Charkově Oleg Čigirinov
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cuje nejen s CDK, ale i mnohými dalšími český-
mi ins�tucemi a trvale tak podporuje rozvoj 
česko-ukrajinských vztahů. 

Za CDK se slavnostního otevření zúčastnila 
Kateřina Hloušková, koordinátorka trans-
formačních a demokra�začních projektů. 
V průběhu recepce došlo k informa�vnímu 
setkání s gubernátorem Charkovské oblas� 
M. Dobkinem, dále s V. Pivoňkou, chargé d´af-
faires ad interim, zastávajícím nyní de facto 
post velvyslance ČR v Kyjevě, dále s panem 
A. Murgašem, generálním konzulem v Doněcku 
a dalšími významnými hosty. Následující den 
proběhla nejen prohlídka prostor honorární-
ho konzulátu, ale i první neformální pracovní 
setkání s honorárním konzulem Olegem Čig-
rinovem, dále se zástupci charkovské městské 
rady Viktorem Ruďem a Elenou Petrenko, či 
zástupci doněckého konzulátu Pavlem Kučerou 
a Ladislavem Horákem. Všem zainteresovaným 
byly podány informace nejen o činnos� CDK, 
ale také o možnos� spolupráce s dalšími čes-
kými organizacemi prostřednictvím pla�ormy 
Demas. 

Člověk v tísni

V rámci série debat po ČR proběhla setkání 
bývalého kubánského poli�ckého vězně Rolan-
da Jimeneze Posady se studenty a veřejnos� 
v Brně a Olomouci.

Rolando Jimenez Posada patří mezi 75 poli-
�ckých vězňů, kteří byli zadrženi během masiv-
ního zatýkání kubánské opozice – tzv. „Černého 
kubánského jara“ – v roce 2003. Odsouzen byl 
na 12 let za neúctu k hlavě státu a špionáž.

Zhruba v polovině roku 2010 začala kubán-
ská vláda vězně „pětasedmdesátky“ postupně 
propouštět; naprostá většina jich byla i s ro-
dinami poslána do Španělska. Po propuštění 
Rolanda Jimeneze Posady v říjnu 2010 se roz-
hodla udělit poli�cký azyl jemu a jeho rodině 
Česká republika, která je tradičně ak�vním hrá-
čem v otázce lidských práv na Kubě. Koordiná-
toři Člověka v �sni tohoto vězně a jeho rodinu 
dlouhodobě podporovali, a proto se rozhodli 
poskytnout možnost setkání s bývalým poli-
�ckým vězněm i veřejnos� a vyslechnout jeho 
přímé svědectví o odvrácené tváři Kuby. Kromě 
otázek týkajících se pobytu ve vězení, disentu či 
současných změn režimu zazněly i aktuální do-
tazy na náročnost integračního procesu v ČR, 
kterým rodina prochází. 

Další besedy proběhly 14. prosince na 
Západočeské univerzitě v Plzni a 15. prosince 
v Praze v Goethe ins�tutu.

Nadace Forum 2000

Sborník z konference Zapomenuté oběti

Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Nadací 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukun�“, 
organizacemi In IUSTITIA a Kulturbüro Sachsen 
e.V. vydala sborník z konference „Zapomenuté 
obě�: Mezinárodní konference k situaci obě� 
zločinů/násilí z nenávis� a pomoci těmto obě-
tem v České republice“, která se uskutečnila 
v Praze ve dnech 22.–23. dubna 2010. Konfe-
rence se zúčastnili zástupci neziskového sek-
toru, státní administra�vy a akademické sféry 
z České republiky, Slovenska, Německa, Ruska, 
Polska, Ukrajiny, Rumunska a Nizozemska. 
Významnou součás� konference byla prezen-

tace výsledků výzkumného projektu „Zločiny 
z nenávis� – Zapomenuté obě�“, který v České 
republice uskutečnily organizace In IUSTITIA, 
Kulturbüro Sachsen e.V., Tolerance a občan-
ská společnost a Romea za finanční podpory 
Nadace EVZ.

Sborník z konference nabízí podrobný po-
hled na problema�ku násilí z nenávis�. Uka-
zuje, jak toto násilí poškozuje naši společnost 
a jaké minoritní skupiny jsou jím nejohrože-
nější a proč. Věnuje se také odlišnos� tohoto 
druhu násilí od „každodenního násilí“, jelikož 
nezasahuje pouze oběť samotnou, ale ohro-
žuje také komunitu obě� a pokojné souži� celé 
společnos�. 

Publikace shrnuje jednání konference a ob-
sahuje celé znění úvodních příspěvků, které 
přednesli Klára Kalibová z organizace In IUSTI-
TIA, Miroslav Bohdálek z Kulturbüra Sachsen 
e.V., právník Fran�šek Valeš a Dominique John 
z Opferperspek�ve. Součás� sborníku jsou také 
shrnu� všech workshopů, které se soustřeďo-
valy na specifická témata a problémy souvisejí-
cí s násilím z nenávis�. Zkoumaly nejohroženěj-
ší skupiny, jimiž jsou romská a LGBT komunita, 
i současný an�semi�smus. Dále se zabývaly 
monitoringem násilí z nenávis�, poradenstvím 
pro obě� tohoto násilí a jeho prevencí, přičemž 
zvláštní pozornost byla věnována roli policie 
a an�extremis�cké legisla�vě. Během konfe-
rence zazněla řada doporučení, jak je možné 
současnou situaci zlepšit za pomoci policie, 
neziskových organizací a vzdělávacích služeb.

Sborník byl publikován elektronicky v čes-
kém a anglickém jazyce a můžete si ho stáh-
nout na webových stránkách Fora 2000, kde 
naleznete také podrobnější informace o kon-
ferenci.

NGO Market 2011

12. veletrh neziskových organizací, NGO Mar-
ket 2011, se uskuteční 29. dubna 2011 v Ná-
rodní technické knihovně v Praze 6. Již tradičně 
zde neziskové organizace představí své ak�vity 
veřejnos�, potenciálním klientům, dobrovolní-
kům i dárcům. NGO Market je pro ně také příle-
žitos� k seznámení se s ostatními neziskovými 
organizacemi, kterých se na příš�m veletrhu 
představí na sto padesát.

Zástupci Magistrátu města Brna a CDK před 
honorárním konzulátem v Charkově (Mojmír 
Jeřábek, Kateřina Hloušková, Lenka Novotná) 

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/kulate-stoly/forgotten-victims/sbornik-z-konference/
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Chybět nebude ani doprovodný program 
veletrhu v podobě diskusí, přednášek a work-
shopů. Vedle akcí určených veřejnos� budou 
součás� doprovodného programu také odbor-
ně zaměřené workshopy z oblas� PR, fundrai-
singu, vedení dobrovolníků a mnoha dalších. 
Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví, 
proto bude tomuto tématu věnovaná zvláštní 
pozornost. Chystáme také speciální program 
pro školy a dětský koutek.

Informace o připravovaném veletrhu 
budeme postupně zveřejňovat na webo-
vých stránkách Nadace Forum 2000 na 
www.forum2000.cz/ngomarket, kde se můžete 
podívat také na průběh předešlých ročníků. 

EUROPEUM

Evropská Unie rok od přijetí Lisabonské 
smlouvy – co bylo a co bude?

Zpráva z konference

Po mnoha zvratech byla v prosinci 2009 ko-
nečně s velkým očekáváním přijata Lisabonská 
smlouva. Měla nemalé úkoly – vylepšit tzv. 
demokra�cký deficit rozhodování na evropské 
úrovni (např. skrze větší zapojení národních 
parlamentů) a zvýšit akceschopnost Evropské 
unie v tak citlivých oblastech jako jsou zahra-
niční a bezpečnostní poli�ka či jus�ce a vnitro. 
Cílem konference uspořádané Ins�tutem pro 
evropskou poli�ku Europeum a Friedrich-
-Ebert-S��ung dne 26. listopadu v Černínském 
paláci bylo tyto změny po roce reflektovat, 
nabídnout jejich zhodnocení a možné scénáře 
pro budoucnost post-lisabonského vývoje.

Konference se jako panelisté zúčastnili jak 
přední analy�ci z českých a bruselských think-
-tanků, tak zástupci ins�tucí evropských i čes-
kých. Úvodní slovo pronesl Jiří Schneider, první 
náměstek ministra zahraničí, a Štefan Füle, 
evropský komisař pro rozšíření.

Lisabonská smlouva způsobila zásadní mo-
censké přesuny na bruselské scéně, můžeme 
bez nadsázky říci, že v mnoha oblastech musí 

nyní evropské ins�tuce a členské státy nově 
definovat své úkoly a hledat své pozice v post-
-lisabonském poli�ckém systému. Právě těmto 
změnám se věnoval první panel. Druhý panel 
se podíval na změnu v oblas� jus�ce a vnitřních 
věcí, která je často vnímána jako neproniknu-
telná a neuchopitelná, zejména proto, že je ze 
své povahy především doménou právníků. Pa-
nel byl i přes to schopen nabídnout obecnější 
zhodnocení změn: ač došlo v této oblas� k zá-
sadním přesunům pravomocí, většina expertů 
se shodla, že dopad na fungování příslušných 
složek na národní úrovni je velmi malý. Může 
za to mimo jiné také zažité chápaní oblas� jus-
�ce a vnitra jako domén s jasnými národními 
hranicemi, kde sdílení a harmonizace probíhá 
jen velmi opatrně a neochotně. Exper� na 
posledním tře�m panelu zhodno�li změny 
ve vysoce sledované oblas� vnějších poli�k 
(bývalý tře� pilíř EU), který doznal po přije� 
Lisabonské smlouvy nejrozsáhlejších změn. 
Vznik Evropské služby vnější akce (ESVO), role 
vysoké představitelky pro zahraniční poli�ku 
Catherine Ashton, zapojení členských států 
do nové diploma�cké služby EU a narůstající 
význam parlamentu v oblas� vnějších poli�k, 
to byla hlavní diskutovaná témata panelu. Na 
panelu vystoupili mj. člen kabinetu vysoké 
představitelky Edward Bannerman či ředitel 
odboru pro zahraniční a bezpečnostní poli-
�ku Ministerstva zahraničních věcí Jaroslav 

http://www.forum2000.cz/ngomarket
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Kurfürst. Ve svém úvodním proslovu zdůraznil 
evropský komisař pro rozšíření Štefan Füle, že 
vznik ESVO nebude nijak ohrožen současnými 
dohady o evropském rozpočtu, vyzdvihl také 
ESVO jako šanci pro malé státy zvýšit jejich vidi-
telnost a vliv v zahraničí, který je často omezen 
kapacitami a, jak jsme viděli v ČR v posledních 
měsících, též úspornými opatřeními vlády. Dis-
kutovaným tématem byly také nové pravomoci 
parlamentu, mezi experty převládal názor, že 
parlament v současným „teritoriálních“ bojích 
mezi ins�tucemi zachází již příliš daleko: již ne-
jde jen o demokra�ckou kontrolu rozhodova-
cích procesů a situace využívá pro „mocenská 
cvičení“ a další rozšíření pravomocí do oblas�, 
kde to již samotné věci nepřispívá.

Anna Kárníková, Friedrich-Ebert-S��ung 
zastoupení v České republice

Respekt institut

Kulaté stoly o zahraniční poli�ce viz obrázek na 
předcházející straně.
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