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Naše mise

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

EU-Russia Civil Society Forum – 
ustavující konference v Praze

Ve dnech 28. a 29. března 2011 se v Praze sešlo 
57 zástupců neziskových organizací a občan-
ských inicia�v z EU a Ruska a společně založili 
Evropsko-ruské fórum občanské společnos�. 
Nově vzniklá pla�orma si klade za cíl podpo-
rovat spolupráci, hájit společné zájmy a ovliv-
ňovat dialog mezi EU a Ruskem. Konferenci 
konanou na Ministerstvu zahraničí ČR v Čer-
nínském paláci zahájil ministr Schwarzenberg, 
spolu s předsedkyní podvýboru pro lidská prá-
va Evropského parlamentu Heidi Hautalovou 
a poradcem prezidenta Ruské federace a před-
sedou rady pro občanskou společnost a lidská 
práva Michailem Fedotovem. 

Účastníci založili čtyři tema�cké pracovní 
skupiny, které mají iden�fikovat společná té-
mata, implementovat projekty, vypracovávat 
pozice ke sdíleným tématům: 1) lidská práva 
a právní stát, 2) ochrana životního prostředí 
3) sociální věci a občanská par�cipace 4) demo-
kra�cké struktury a procesy. Fórum zvolilo na 
dvouleté funkční období nový Organizační vý-
bor, kde z české strany Člověka v �sni a DEMAS 

zastupuje Ros�slav Valvoda. DEMAS a Člověk 
v �sni také z české strany ustavující konferenci 
fóra organizoval.

Více informací a další fotografie z konferen-
ce najdete na www.eu-russia-csf.org. Na stejné 
adrese je možné požádat o členství ve fóru. 

 

DEMAS na NGO Marketu

Letos na konci dubna proběhl dvanáctý ročník 
veletrhu neziskových organizací pořádaný Na-
dací Forum 2000. Největší setkání neziskových 
organizací v České republice se stejně jako 
v loňském roce uskutečnilo v Národní technické 
knihovně v Praze 6 – Dejvicích. DEMAS se pre-
zentoval jak svým Sekretariátem, tak i prostřed-
nictvím svých členských organizací. Na pane-
lech i přilehlé výstavní ploše bylo možné nalézt 
informace o práci pla�ormy jako celku i všech 
jejích třinác� členů. Zájemcům, kteří si mohli po-
hovořit o podpoře demokracie a lidských práv 
ve tře�ch zemích, byly volně k dispozici dopro-
vodné materiály v podobě publikací, letáčků či 
jiných �skovin. 

Letošním zpestřením byla účast zástupkyň 
kazašského nevládního sektoru, které byly do 
Prahy pozvány za účelem navázání spolupráce 
občanského sektoru České republiky a Kazach-

stánu. Hlavním garantem z kazašské strany bylo 
Youth leadership volunteer center – „Dostar“. 
Mezi další organizace, které se k projektu při-
pojily, patří Associa�on of Business Women, 
Civil Alliance of South Kazakhstan, Center for 
Ini�a�ve Support, South Kazakhstan Alumni 
Associa�on a Associa�on for Women’s Em-
powerment. Na NGO Marketu měly představi-
telky kazašských NNO možnost blíže se sezná-
mit nejen s prací českého neziskového sektoru 
a projekty na nejrůznější témata, ale i s problé-
my, které ve své praxi české NNO řeší. Návštěva 
NGO Marktetu byla rovněž vhodnou inspirací 
pro podobný projekt, jaký chtějí ve své zemi 
uskutečnit.

Podrobněji o NGO Marketu viz příspěvek 
Nadace Forum 2000 nebo h�p://www.forum
2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2011/.

Společné aktivity

Plenární zasedání. Foto: Irena Perničková/Jan 
Šafář, www.livephotography.net

Představitelky kazašských NNO, zástupci DEMAS a Nadace Forum 2000 a senátor Petr Bratský 
na letošním NGO Marketu

Hlasování o přije� charty. Foto: Irena Perničková/
Jan Šafář, www.livephotography.net

Debata u stánku DEMAS, Foto: Marc Bader

http://www.eu-russia-csf.org
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2011/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2011/
http://www.livephotography.net
http://www.livephotography.net
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Centrum pro studium 
demokracie a kultury

Institut pro demokracii a občanskou 
společnost na východní Ukrajině 

Dne 24. března 2011 byl v aule Charkovské ná-
rodní ekonomické univerzity slavnostně zahájen 
druhý ročník Ins�tutu pro demokracii a občan-
skou společnost na východní Ukrajině.

Velmi příjemným překvapením letošního 
roku je neobyčejný zájem ze strany studentů, 
ale i vyučujících a zástupců místních nezisko-
vých organizací. Do druhého ročníku výuko-
vého cyklu se přihlásilo více jak 160 studentů 
a profesorů z nejméně deví� místních vysokých 
škol a další museli být z kapacitních důvodů 
odmítáni. Ještě milejším překvapením pak je 
vysoká kvalita zmiňovaných posluchačů, kteří 
v průběhu prvního přednáškového cyklu (cel-
kem více jak 20 hodin intenzivní výuky, seminá-
řů a diskusí) prokazovali značné znalos�, odva-
hu i touhu projevit vlastní názor. Je nutné dodat, 
že jejich hodnocení současné poli�cké, sociální 
i obyčejně lidské situace na Ukrajině je výraz-
ně nega�vní a jejich touha po změně značná.

Domníváme se, že za mimořádným zá-
jmem posluchačů stojí kromě dobrého jména 
a dlouhodobého působení CDK v Charkově 
především nový výukový program, jehož cílem 
je pomoci získat finanční prostředky na vlast-
ní ukrajinské projekty. CDK v letošním roce 
směřuje veškeré své výukové ak�vity směrem 
k tomu, aby se místní mladí lidé naučili reali-
zovat vlastní vize, sestavovat vlastní projekty, 
formulovat je v rámci žádos�, sestavovat reál-
ný rozpočet a získávat peníze od některého ze 
zahraničních donorů.

Monitoring evropské legislativy 
2009–2010

Již pátá kniha v českém prostředí ojedinělého 
projektu, jejž po našem vstupu do EU inicio-
val europoslanec Hynek Fajmon. Autorům, 
analy�kům Centra pro studium demokracie 
a kultury, se od roku 2004 podařilo přečíst a do 
srozumitelného jazyka „přeložit“ �síce stran 
relevantních legisla�vních i nelegisla�vních 
dokumentů a zachy�t vývoj ve všech klíčových 
poli�kách EU. To vše s důrazem na postavení 
České republiky v EU.Tento svazek je věnován 
druhému polole� roku 2009 a roku 2010, obdo-
bí, jež bezprostředně následovalo po druhých 
českých volbách do Evropského parlamentu. 
Mezi nejvíce skloňované pojmy tehdy patřila 

finanční, hospodářská a dluhová krize a Lisa-
bonská smlouva. Monitoring zevrubně ukazu-
je, co konkrétního ekonomické ob�že a nový 
smluvní rámec EU přinesly a co to znamenalo 
pro samotný projekt evropské integrace.

Člověk v tísni

Jeden svět 2011 – Vaše energie 
je potřeba jinde!

Třináctý Mezinárodní fes�val dokumentárních 
filmů o lidských právech JEDEN SVĚT se usku-
tečnil v Praze 8.–17. března 2011 pod záš�tou 
Václava Havla, ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga, ministra kultury Jiřího Besse-
ra a primátora hlavního města Prahy Bohuslava 
Svobody. V průběhu března a dubna proběhly 
menší fes�valy v dalších 33 městech po celé 
České republice. Výběr z filmů Jednoho světa 
bude už popáté prezentován také v rámci Jed-
noho světa v Bruselu.

Na fes�valu bylo uvedeno celkem 104 do-
kumentů z více než čtyřice� zemí celého světa, 
a to jak v soutěžních, tak v tema�ckých ka-
tegoriích. Filmy byly vybrány z více než 1 600 
přihlášených snímků. Fes�val letos přivítal na 
150 zahraničních hostů.

Kromě tema�ckých kategorií nabídl fes�-
valový program tři soutěžní kategorie (Hlavní 
soutěž, Máte právo vědět a Nová média mění 
společnost), o jejichž vítězi rozhodli členové 
a členky tří mezinárodních porot. Zvláštní cenu 
za film, který výjimečným způsobem přispívá 
k ochraně lidských práv, udělila speciální poro-
ta pod čestným předsednictvím Václava Havla. 
Na fes�valu byla dále udělena Cena Českého 
rozhlasu za krea�vní použi� hudby a zvuku 
v dokumentárním filmu, Divácká cena VŠEM, 
cenu filmu z kolekce určené pro studenty pře-
dala také Studentská porota.

Jeden svět letos oboha�ly hned dvě no-
vinky. Od 11. do 13. března probíhal ve spo-
lupráci s německou organizací Documentary 
Campus otevřený workshop nejen pro filmové 
profesionály One World, Many Ways, kde se 
v rámci panelových diskusí a dílen debatovalo 
o nízkorozpočtové produkci a možnostech dis-
tribuce lidskoprávních dokumentů. Jeden svět 
má od letošního roku také zmíněnou novou 
nefilmovou soutěžní kategorii s názvem Nová 
média mění společnost, která oceňuje sociální 
kampaně nejlépe využívající potenciálu nových 
médií. 

Vítězné filmy jednotlivých kategorií nalez-
nete zde.

Aktivity jednotlivých členů

Slavnostní zahájení druhého ročníku Ins�tutu pro demokracii a občanskou společnost na východní Ukrajině

http://jedensvet.cz/2011/vitezne-filmy


Zpravodaj DEMAS 1/2011Strana 3

Konference „Volby v Barmě 
a evropská politika“

Ministerstvo zahraničních věcí ČR a organizace 
Člověk v �sni společně uspořádaly dne 15. úno-
ra 2011 v Černínském paláci konferenci pod 
názvem „Volby v Barmě / Myanmaru a evrop-
ská poli�ka.” 

Hlavním tématem konference bylo, zda ne-
dávné volby konané v listopadu 2010 změnily 
nějak zásadně poli�ckou situaci v jedné z nej-
represivnějších zemí na světě a o postoji, který 
by Evropská unie a její členské země měly za-
ujmout ve vztahu k nové vládě. Diskutovalo se 
také o vyhlídkách rozvoje občanské společnos� 
v Barmě, vleklém válečném konfliktu na barm-
ské hranici, přeshraniční pomoci lidem v Barmě 
a situaci barmských uprchlíků. 

Úvodní slovo pronesli bývalý prezident 
České republiky Václav Havel a ministr zahra-
ničních věcí Karel Schwarzenberg, kteří jsou 
dlouholetými podporovateli barmské opozice 
v úsilí o demokra�zaci a respektování lidských 
práv v zemi. Po nich oslovila účastníky konfe-
rence prostřednictvím audio nahrávky vůdkyně 
barmského opozičního hnu� Aun Schan Su Ťij. 
Diskusních panelů se zúčastnili zástupci vlád 
ze zemí Evropské unie, evropských ins�tucí, 
barmské opozice a evropských neziskových or-
ganizací podporujících demokracii v Barmě. 

Konference se zúčastnilo více než 80 zástup-
ců evropských ministerstev zahraničí a evrop-
ských a barmských nevládních organizací. 

„Někdo si může položit otázku, proč se kon-
ference o budoucnos� Barmy koná právě v ČR. 
Já se domnívám, že je to vhodné, protože zno-
vu se �m potvrzuje univerzalita lidských práv. 
Nám nemůže být jedno, co se děje v Barmě, tak 
jako Barmáncům nemůže být jedno, co se děje 
v ČR,“ řekl mimo jiné v úvodním projevu bývalý 
prezident České republiky Václav Havel. 

EUROPEUM

Seminář EUROPEA 
k Východnímu partnerství 

Ve středu 6. dubna uspořádal Ins�tut pro ev-
ropskou poli�ku EUROPEUM pro Zastoupení 
Evropské komise a Informační kancelář Ev-
ropského Parlamentu v České republice jeden 
z pravidelných seminářů o aktuálních otázkách 
evropské integrace. Seminář se tentokrát zabý-
val projektem Evropské unie v rámci Evropské 
poli�ky sousedství – Východním partnerstvím. 
Na semináři vystoupila Eva Kordová z Odboru 
severní a východní Evropy Ministerstva zahra-
ničních věcí České republiky a Lucia Najšlová 

z Ins�tutu pro evropskou poli�ku EUROPEUM. 

Eva Kordová představila hlavní cíle Vý-
chodního partnerství i okolnos� jeho vzniku. 
Východní partnerství je vyjádřením priority, 
kterou Evropská unie přiděluje svým vztahům 
se sousedními státy, a jeho cílem je užší spolu-
práce, udržení stability a posílení vztahů s šes� 
státy východní Evropy a Kavkazu – Arménií, 
Ázerbájdžánem, Gruzií, Moldavskem, Ukraji-
nou a Běloruskem. Hlavní prioritou Evropské 
unie v rámci tohoto ambiciózního projektu jsou 
lidská práva, demokracie a budování občanské 
společnos�. Východní partnerství se zaměřuje 
nejen na prosperitu v zemích Východního part-
nerství, ale i na jejich postupnou integraci do 
vnitřního trhu. 

V rámci Evropské poli�ky sousedství se na 
nátlak nových členských států začal rozvíjet 
její východní rozměr s cílem posílit poli�ky 
se sousedními státy ležícími na východě od 
EU. K jeho zahájení došlo na summitu v Praze 
7. května 2009 za českého předsednictví v Radě 
EU. Východní partnerství je založeno na bilate-
rální i mul�laterální bázi. Bilaterální vztahy jsou 
naplňovány skrze tzv. Asociační smlouvy. Skrze 
tyto dohody mají jednotlivé partnerské státy 
možnost prohloubit vztah s EU podle svých 
potřeb a ambicí. Na bázi mul�lateralismu byly 
vytvořeny čtyři pla�ormy, v jejichž rámci se 
setkávají zástupci všech stran a kde EU předává 
své zkušenos� a přibližuje své fungování v po-
li�cké a ekonomické rovině. Pla�ormy se za-
měřují na různá témata – demokracii, řádnou 
správu věcí veřejných a stabilitu (1), ekonomic-
kou integraci a konvergenci s poli�kami EU (2), 
energe�ckou bezpečnost (3) a mezilidské vzta-
hy (4). Východní partnerství však nepředstavu-
je jakýsi přípravný „kurz“ pro vstup zájemců 
z řad těchto států. Členství v EU nevylučuje, 
avšak není v něm automa�cky obsaženo. Pře-
sto Východní partnerství nabízí státům dobré 
východisko k nastartování nutných změn ve 
společnos�, a �m pádem jednoduššímu a rych-
lejšímu splnění vstupních kritérií pro vstup do 
Evropské unie. 

Lucia Najšlová se zaměřila na ak�vity EU 
ve státech Východního partnerství, především 
pak na problémy EU jakožto donora a také 
na problémy na straně přijímajících zemí. Na 
obou stranách se objevuje několik překážek, 
které je nutné pro zajištění efek�vní pomoci 
odstranit. Na straně donora je to především 
otázka koordinace pomoci, neboť EU si zadala 
příliš mnoho úkolů. Zároveň je velmi ob�žné 
koordinovat pomoc, která přichází z více států. 
Příkladem může být Visegrádská čtyřka, jejíž 
historická zkušenost vysvětluje její mo�vace 
zapojit se v této čás� světa. Mo�vace má dva 
rozměry – na jedné straně stojí morální aspekt 
pomoci, na straně druhé i pragma�cký zájem 
o danou oblast. Avšak i v rámci čtyř států se 

občas nedaří najít efek�vní mechanismus spo-
lupráce. Existují rovněž tendence vnímat celé 
východní sousedství jako celek, přestože každý 
stát je specifický a i k samotné Evropské unii 
se staví odlišně. Jedním z možných prostředků 
pomoci je mobilita. Lucia Najšlová považuje 
mobilitu za nejlepší nástroj propagace EU 
a v této souvislos� také připomněla zkušenost 
Československa po roce 1989, kdy lidé mohli 
začít svobodně cestovat do států Evropské 
unie. Jakákoliv omezení v tomto směru mohou 
naopak vyvolat pro�evropské tendence. Důle-
žitým krokem by ze strany Evropské unie mohl 
být rozšířený pohled na celou oblast Východu. 
Evropská unie by ve svém přístupu k Východ-
nímu partnerství neměla obcházet Turecko, 
které je významným východním sousedem EU, 
a mohla by s Tureckem spojit své vyjednávání 
se státy Východního partnerství. 

Problémy však existují i na straně partner-
ských zemí. Jedním z nich jsou časté změny 
vládnoucích elit, při nichž dochází ke ztrátě 
kon�nuity v rámci jejich evropské poli�ky. 
Opro� tomu v Bělorusku neexistuje silná opo-
zice, neboli rozumná a silná alterna�va vůči 
dosavadní vládnoucí elitě. Přestože se v pre-
zidentských volbách představuje mnoho kan-
didátů, je nutné, aby se spojili, a tudíž posílili 
opozici a představili pouze jednoho kandidáta. 
V partnerských státech chybí též konsenzus ve 
směru k Evropské unii – opro� České republice, 
Slovensku a Polsku, kde se poli�ci z celé poli�c-
ké scény shodli na rychlé integraci do Evropské 
unie, čemuž uzpůsobili své kroky. Elity v part-
nerských zemích mají též tendenci vnímat in-
tegraci jako „službu Unii“ – jsou zvyklí přijímat 
nemalé finanční prostředky ze Západu, který 
tak projevuje svou slabost. Značnou nesnáz 
způsobuje také odliv intelektuálních elit do za-
hraničí, neboť mladí lidé, kteří mají možnost žít 
lepší život než jejich rodiče, nechtějí čekat, zda 
se situace v jejich zemi v budoucnu zlepší. 

Problema�cky se může jevit i jistá kon-
kurence mezi ak�vitami Evropské unie na 
Východě a v oblas� Středomoří. Panují obavy, 
že by Středomoří mohlo nechat na Východ 
zapomenout, to však komisař pro rozšíření 
a Evropskou poli�ku sousedství Štefan Füle ve 
svém projevu v březnu tohoto roku odmítl. Pro 
Evropskou unii je důležitý vývoj v obou sou-
sedních oblastech, nelze tedy rozlišovat „dů-
ležitější“ či „méně důležité“ partnery, přestože 
každá oblast má v rámci Unie vlastní „lobbisty“ 
dané historickou zkušenos�. Podle Lucii Naj-
šlové se evropské státy nemusí obávat dalšího 
rozšíření EU, neboť po posledních rozšíření se 
v členských státech objevuje tzv. enlargement 
fa�gue a je tedy velice nepravděpodobné, že 
by v následujících 10 až 15 letech došlo k rozší-
ření o tyto státy. V dotazech z publika zaznělo, 
zda se sféry vlivu EU, Ruska a potažmo Turecka 
nekříží. Podle prezentujících se však ze strany 
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EU jedná především o snahu stabilizovat a pod-
pořit dané státy. Rusko ale může evropskou 
snahu vnímat jako soupeření o sféru vlivu. Pre-
zentující zdůraznili, že zvláště záleží na poli�cké 
situaci v Rusku. Turecko bylo zmíněno z důvo-
du, že v současnos� vytváří vlastní inicia�vu, 
kterou propojuje okolní státy, jež jsou kulturně 
spřízněné. Evropská unie, která chce vytvářet 
stabilní a prosperující prostředí na svých hrani-
cích a zároveň snižovat blízkovýchodní napě�, 
bude tuto inicia�vu podporovat. Další ak�vitu 
v rámci Východního partnerství představuje 
projekt East Invest, jehož cílem je podporovat 
propojování průmyslu a obchodu členských 
států EU se státy Východního partnerství a pře-
devším v těchto státech podpořit inves�ční 
příležitos�. Jednou za dva roky se má konat 
summit Východního partnerství za účelem 
reflexe předcházejících dvou let. Následující 
summit se má konat za polského předsednictví 
na podzim tohoto roku, a přestože má přinést 
nové mo�vace, neočekává se, že by mělo dojít 
k zásadním změnám v tomto projektu Evrop-
ské unie. 

Nadace Forum 2000

V první čás� roku 2011 Nadace Forum 2000 
realizovala několik pravidelných projektů 
i nových ak�vit. Koncem dubna se uskutečnil 
12. veletrh neziskových organizací NGO Mar-
ket, který veřejnos� představil nejen přes 
150 neziskových organizací, ale také možnos�, 
jež nabízí dobrovolnická činnost. Inicia�va Spo-
lečná starost vydala vedle plánovaného stano-
viska k diskriminaci lidí pos�žených malomo-
censtvím také naléhavou výzvu k mezinárodní 
solidaritě s oběťmi zemětřesení a tsunami, kte-
ré v březnu zasáhly Japonsko. V reakci na tuto 
katastrofu se Forum 2000 rozhodlo vyhlásit ve-
řejnou sbírku, která probíhá do konce května. 
Nejvýznamnějším připravovaným projektem 
nadace v letošním roce je patnáctá výroční 
konference Forum 2000, která se bude konat 
ve dnech 9.–11. října a zaměří se na vztah 
právního státu a demokracie. Sborník z loňské 
konference „Svět, ve kterém chceme žít“ vyšel 
již začátkem tohoto roku.

NGO Market 2011 se věnoval 
dobrovolnictví

12. veletrh neziskových organizací NGO Market 
2011 proběhl v pátek 29. dubna v prostorách 
Národní technické knihovny v Praze. Záš�tu 
nad veletrhem převzal tradičně Václav Havel 
a letošními patrony se stali zpěvačka Tonya 
Graves a mim Boris Hybner.

Veletrh se zaměřil především na studenty 
a mladé lidi se zájmem pomáhat, na maminky 

s dětmi, nezaměstnané a seniory. Také po-
tenciálním dárcům a podporovatelům z řad 
jednotlivců, ins�tucí a firem nabídl jedinečnou 
příležitost seznámit se s pestros� neziskového 
sektoru, kterou prezentovalo 156 vystavujících 
organizací.

Jelikož letošní rok je Evropským rokem 
dobrovolnictví, věnoval veletrh zvláštní pozor-
nost tomuto tématu s cílem ukázat veřejnos� 
různorodost dobrovolnické práce spolu s mož-
nostmi a způsoby, jak se stát dobrovolníkem 
a pomoci dobré věci. Prostřednictvím „soukro-
mé inzerce“ měli návštěvníci možnost nalézt si 
organizaci, ve které by rádi dobrovolně pomá-
hali. Mohli na inzertní panely umís�t svůj inze-
rát nebo kontaktovat organizaci, která sama 
inzerovala, že hledá dobrovolníky. 

V rámci doprovodného programu, který byl 
určen pro širokou veřejnost i pro pracovníky ne-
ziskových organizací, proběhlo 19 diskusí, před-
nášek a workshopů. Věnovaly se mimo jiné dob-
rovolnictví, společenské odpovědnos� firem či 
řízení neziskových organizací. Návštěvníci se 
mohli seznámit s projekty vystavovatelů také 
prostřednictvím celodenní videoprojekce, měli 
možnost prohlédnout si výstavu „Dobrovol-
nictví v České republice“ a také si vyrobit ori-
ginální po�sk trička z biobavlny. Pro nejmenší 
návštěvníky byl připraven dětský koutek.

Novinkou NGO Marketu 2011 byl kulturní 
program na podiu před Národní technickou 
knihovnou, kde velmi příjemnou atmosféru vy-
tvořila kazašská skupina Jagalmaj. Návštěvníci 
si také mohli vyzkoušet skupinové bubnování 
s Drum Circle, poslechnout židovské liturgické 
písně v podání zpěvačky Veroniky Diamant 
nebo syrského loutnistu Marwana Al Solai-
mana. Na závěr programu zazpívala i patronka 
letošního veletrhu Tonya Graves.

„Poznala jsem organizace, o nichž jsem do-
sud i přes docela obstojný přehled neměla zdá-
ní. Ale hlavně mě zaujala celková atmosféra 
prodchnutá neobyčejnou pohodou, vstřícnos� 
a vlídnos�,“ napsala jedna z návštěvnic veletrhu.

Letošní NGO Market navš�vilo v průběhu 
dne více než 1 800 lidí. Nečekaně veliký zájem 
návštěvníci projevili o navázání spolupráce 

s neziskovými organizacemi a mnoho z nich si 
na veletrhu našlo „tu pravou“ neziskovku.

Více informací a fotografie z veletrhu nalez-
nete na www.ngomarket.cz.

Veřejná sbírka pro Japonsko

Zemětřesení a tsunami, které v pátek 11. břez-
na 2011 zasáhly Japonsko, poničily velká území 
a připravily mnoho lidí o jejich domovy a blízké. 
Nyní je třeba pos�žené oblas� znovu obnovit. 
Nadace Forum 2000 se rozhodla zapojit do po-
moci obětem a podpořila fond založený Nadací 
Nippon, s kterou dlouhodobě spolupracuje 
a která má dlouholeté zkušenos� se spoluprací 
s lokálními partnery na obnově oblas� pos�že-
ných přírodními katastrofami. Na podporu to-
hoto fondu Forum 2000 vyhlásilo veřejnou sbír-
ku v České republice, jejíž výtěžek bude zaslán 
Nadaci Nippon.

První část vybraných peněz již tato japonská 
nadace rozdělila a podpořila projekty 32 ne-
ziskových organizací a dobrovolnických skupin, 
které se zaměřují zejména na podporu dě� 
pos�žených katastrofou, zajištění základního 
zásobování a na dobrovolnickou pomoc. Vedle 
dalších projektů neziskových organizací budou 
získané prostředky použity mimo jiné na po-
moc rodinám, které ztra�ly své blízké, na zdra-
votní péči, pomoc těhotným ženám či bezúroč-
né půjčky pro majitele lodí zničených tsunami. 

Nadace Forum 2000 již pár dní po neštěs� 
vyjádřila svou solidaritu s oběťmi a podpořila 
projekty na pomoc Japonsku. Upozornila na 
sbírku Nadace Nippon, spolupracovala na orga-
nizaci charita�vního koncertu Dětských pěvec-
kých sborů ašských a na koncertě „Právníci pro 
Japonsko!“, během kterého byla slavnostně 
vyhlášena „Sbírka pro Japonsko“ Fora 2000.

V reakci na katastrofu vydala zvláštní pro-
hlášení také inicia�va Společná starost, která 
vyzvala k mezinárodní solidaritě s japonským 
lidem a k finanční a morální pomoci. Stanovis-
ko podepsané dvanác� členy inicia�vy, mimo 
jiné Václavem Havlem, Jeho Svatos� dalaj-
lamou, Frederikem W. de Klerkem a Karlem 

http://www.ngomarket.cz
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Schwarzenbergem, bylo publikováno v médiích 
po celém světě.

„Sbírka pro Japonsko“ probíhá do konce 
května 2011. Příspěvky na podporu obě� a na 
obnovu pos�žených oblas� je možné posílat na 
účet v Komerční bance č. 43-9092380207/0100.

Více informací o sbírce naleznete zde.

15. konference Forum 2000 se zaměří 
na vztah právního státu a demokracie

Ve dnech 9. až 11. října 2011 proběhne v Praze 
pod záš�tou Václava Havla patnáctá výroční 
konference Forum 2000. Letos se zaměří na 
vztah právního státu a demokracie a účastníci 
budou diskutovat široký okruh otázek, problé-
mů a výzev spjatých s �mto tématem.

Nakolik nedostatky ve fungování právního 
státu podkopávají demokracii? Jaký je vztah 
mezi vládou práva a individuální svobodou? 
Kde jsou limity státní suverenity a kdy má me-
zinárodní společenství právo na humanitární 
intervenci a odpovědnost chránit obyvatelstvo 
daného státu před vlastní vládou? Mezi dalšími 
tématy konference bude také problema�ka 
korupce a organizovaného zločinu.

Diskusí o těchto klíčových problémech sou-
časnos� se zúčastní desítky významných svě-
tových osobnos� z řad bývalých i současných 
poli�ků, vědců, náboženských představitelů, 
podnikatelů a zástupců občanské společnos�. 
Mezi delegáty, kteří potvrdili svou účast, jsou 
například bývalá hlavní žalobkyně Mezinárod-
ních trestních tribunálů pro bývalou Jugoslávii 
a pro Rwandu Carla del Ponte, nositel Nobelo-
vy ceny za ekonomii Joseph S�glitz, prezident 
Východního Timoru a nositel Nobelovy ceny 
míru José Ramos-Horta, zvláštní poradce pro 
prevenci genocidy OSN Francis Deng, bývalý 
ministr zahraničních věcí Austrálie Gareth 
Evans, francouzský sociolog Gilles Kepel, šéf-
redaktor polského deníku Gazeta Wyborcza 
Adam Michnik, bývalý prezident Nigérie Olu-
segun Obasanjo a bývalá rakouská ministryně 
zahraničních věcí Ursula Plassnik.

Konference je po předchozí registraci ote-
vřena pro veřejnost a každý rok ji navš�ví více 
než 3 000 pozorovatelů. Zároveň je možné 

zúčastnit se konference v roli pozorovatele 
„premium observer“, finančně podpořit ak�-
vity Nadace Forum 2000 a získat výjimečnou 
příležitost setkat se se světovými osobnostmi, 
které na konferenci vystoupí.

Více informací o konferenci naleznete zde.

Sborník z loňské konference 
„Svět, ve kterém chceme žít“

Začátkem tohoto roku vyšel sborník ze 14. kon-
ference Forum 2000 s názvem „Svět, ve kterém 
chceme žít“, která se uskutečnila v Praze v říjnu 
2010. Sborník vychází pouze v anglickém jazy-
ce, a to v �štěné i elektronické podobě.

Ve sborníku naleznete úvahy a diskuse 
téměř stovky významných osobnos� z celého 
světa, mezi nimiž jsou například Václav Havel, 
Zygmund Bauman, Shirin Ebadi, Peter Eigen, 
Edward Lucas, George Monbiot, Roger Scruton 
a Fareed Zakaria. Sborník je rozdělen do tří te-

ma�ckých čás�, jež zahrnují kompletní přepisy 
šestnác� vybraných panelových diskusí a pro-
jevů spolu s fotografiemi z konference a profily 
delegátů.

První část sborníku s názvem „Svět, ve kte-
rém chceme žít“ obsahuje rozmanité pohledy 
na vývoj demokracie, životního prostředí, ur-
banizace a este�ky, na problema�ku chudoby 
a sociálního vyloučení a na roli Evropy a Asie 
ve světě. Druhou část tvoří ekonomické panely, 
které se zaměřily na hodnoty odpovědnos�, 
udržitelnos� a transparentnos� v podnikání. 
V rámci Mezináboženského dialogu účastníci 
zkoumali mimo jiné vztah náboženství k terito-
riu, globalizaci, demokracii a toleranci.

Elektronickou verzi sborníku si můžete stáh-
nout zde. Máte-li zájem o �štěnou kopii, napište 
prosím na adresu secretariat@forum2000.cz.

Transitions TOL

Past projects: Buckling Down

TOL ran an intensive, four-day new media 
course at Azerbaijan Free Thought University 
on 22–25 March in Baku, with six to seven 
hours of instruc�on each day on topics such 
as new tools for NGO ac�vists, mobile tools 
for e-campaigns and journalists, and online 
outreach and marke�ng. Twenty people took 
part, the majority of them university students, 
many of them ac�ve in NGOs such as the 
Women’s Forum, the Posi�ve Change Youth 
Movement, and others. The course, taught 
by Emin Huseynzade, TOL’s project manager 
for the Caucasus, is part of a yearlong NED-
-supported program to increase media plura-
lism and civic ac�vism in Azerbaijan through 
promo�ng the use of new media techniques 
among journalists, NGOs, youth movements, 
and other civil society organiza�ons. Keeping 
busy, project manager Emin Huseynzadealso 
led a workshop on 27 March on e-campaigns 

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/verejna-sbirka-pro-japonsko/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2011/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2010/sbornik-z-konference/
mailto:secretariat@forum2000.cz
http://tol.us1.list-manage1.com/track/click?u=5f56baf0ae6ee76d80208028c&id=26cf95f032&e=b8013d7e9f" \t "_blank
http://tol.us1.list-manage.com/track/click?u=5f56baf0ae6ee76d80208028c&id=55787869c3&e=b801
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and online ac�vism in the city of Shamkir for 
18 trainees, mainly young people and NGO 
representa�ves, as part of a project run by the 
Eurasia Partnership Founda�on.

Current projects

Belarus: TOL runs a ci�zen journalism site, offers 
free new media consul�ng to NGOs, and trains 
prospec�ve ci�zen journalists in the regions.

Central Asia: TOL offers distance-learning 
courses, new media training, and tradi�onal 
journalism skill-building to the region’s journal-
ists, student-journalists, and bloggers.

Azerbaijan, Georgia, and Moldova: In all three 
countries, TOL runs programs designed to pro-
mote the use of new media and social media 
among journalists, civil society organiza�ons, 
and young people.

Russia: TOL is working with the U.S.-based 
Poynter Ins�tute to localize the popular News 
U distance educa�on pla�orm into Russian.

Serbia: TOL is running a training project for 
journalists covering issues related to the en-
vironment. 

Mul�media Training: TOL is training Roma and 
majority community journalists in mul�media 
story-telling, with a special focus on Roma issues.

Roma Journalism Training: TOL runs a mul�-
faceted program aimed at improving the skills 
of young, Romani journalists in Central and 
Southeastern Europe. 

Upcomming project: 
Calling All Social Innovators

TOL is one of the organizers of two upcoming 
Social Innova�on Camps and we’re looking for 

par�cipants! In case you aren’t familiar with 
the concept, these two-and-half day events fe-
ature ac�vists, techies, designers, and social in-
novators compe�ng in self-organized teams to 
build web-based tools for social impact. Each 
team takes an early-stage idea that tackles 
a social problem and turns it into a social star-
tup complete with working so�ware, a com-
munity pla�orm, and a business model. At the 
final Show and Tell session an expert jury votes 
for the winning ideas that demonstrate the gre-
atest poten�al to create real change. Social In-
nova�on Camp – Central Asia,the first SIC ever 
in that region, will take place on 27–29 May 
on the beau�ful Issyk-Kul lake outside of Bis-

hkek. Part of TOL’s UNDEF project, with addi�-
onal support from the Open Society Ins�tute, 
the camp is open to all Central Asians. The se-
cond camp will take place in Sarajevo on 9–10 
July, organized in coopera�on with Internews, 
an interna�onal NGO that fosters independent 
media and access to informa�on worldwide. 
Travel grants are available for individuals from 
across Central and Eastern Europe, the Bal-
kans, and the CIS countries, and a limited num-
ber of places for people from other countries, 
including the United States, will be offered, 
but such a�endees will need to pay their own 
travel and accommoda�on expenses. Please 
spread the word!
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