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Naše mise

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

Společné aktivity
Sdílení zkušeností V4
v oblasti evropské integrace
DEMAS spolu se svým projektovým partnerem
Educa�on for Democracy Founda�on (EDF, Polsko) uspořádal v rámci mul�laterálního projektu Sharing V4 Experience of the EU Integra�on:
Technical Assistance in the Areas of Legisla�on
Reform and Coopera�on with Non-governmental organiza�ons studijní cestu pro pracovníky
gruzínských nevládních neziskových organizací
a místních samospráv. Na projektu se dále
podílí Pon�s Founda�on ze Slovenska, Civitas
Georgica z Gruzie a maďarská Founda�on for
Development of Democra�c Rights (DemNet)
v roli koordinátora. Projekt byl podpořen Mezinárodním Visegradským fondem (IVF).
Studijní návštěva Prahy a Varšavy se zaměřila na sdílení pozi�vních i nega�vních zkušenos� tře�ho sektoru. Mezi diskutovaná témata
patřilo například řízení neziskového sektoru,
finanční management, finanční nástroje vnější
pomoci Evropské unie, transformační poli�ka,
video ak�vismus, občanská par�cipace a česká
zahraniční poli�ka vůči Gruzii. Všechny pražské
přenášky byly připraveny pla�ormou DEMAS –
jejími členskými organizacemi a Sekretariátem.

kého obchodování se svobodou představitelů
opozice. Partnerem pro její zorganizování byla
společnost Člověk v �sni.
Členské organizace DEMAS uspořádaly
u této příležitos� další panely: The Future of
Crimea organizovaný Asociací pro mezinárodní
otázky; Anna’s days: Doing Business in Russia
v gesci Člověka v �sni, který rovněž realizoval
debatu Where is the Rule of Law and Real
Democracy in Burma? Current Condi�ons and
Perspec�ves for the Future.

Rádia Svobodná Evropa. Role moderátorky se
zhos�la Lída Vacková z organizace Člověk v �sni. Debata se zaměřila především na souvislos�
dopadu ekonomické krize na Bělorusko s krokem běloruského autoritářského prezidenta
propus�t poli�cké vězně za příslib ekonomické
pomoci. Panelisté tyto prak�ky a „obchod s lidmi“ odsoudili jako nepřijatelné. Diskutována
byla nejen role EU, ale i Ruska. Následovaly
četné dotazy z publika týkající se stavu občanské společnos� po prosincových volbách
a následných represích.

Balkánský panel
Na debatu s názvem Právní stát na západním
Balkáně: úspěch či selhání kondicionality EU?
přijaly pozvání představitelky předních balkánských think-tanků: Sandra Bencic, ředitelka
Centre for Peace Studies ze Záhřebu; Tija Memisevic, ředitelka European Research Center
ze Sarajeva, a Jelena Milic, ředitelka Center for
Euro-Atlan�c Studies z Bělehradu. Debata byla
moderována Davidem Králem z EUROPEUM.
Témata diskuse se odvíjela od současné situace
na západním Balkáně, a to například úspěšné
absolvování přístupových rozhovorů Chorvatska do EU, situace v Makedonii (FYROM),
která ač kandidátskou zemí, dosud neotevřela
jedinou kapitolu, Srbsko a doporučení Bruselu k udělení statusu kandidátské země EU či
systém implikací pro řadové občany v Bosně
a Hercegovině.

Představitelé gruzínského neziskového sektoru
a veřejné správy při přednášce

Panelisté (zleva): Ales Michalevic, Lída Vacková,
Tatsiana Reviaka a Alexander Lukashuk

DEMAS pro Evropu bez víz
DEMAS se spolu se svými členskými organizacemi připojil k apelu o bezvízové Evropě a stal
se tak součás� Coali�on for the European
Con�nent Undivided by Visa Barriers. Koalice si
kladla za cíl oslovit představitele států Evropské
unie a zemí Východního partnerství před jejich
společným setkáním na summitu ve Varšavě,
který proběhl koncem září. Koalice chtěla �mto
apelem představitelům států připomenout
jejich příslib umožnit bezvízový styk zemím Východního partnerství, a to ihned po odstranění
technických překážek.
Plné znění apelu zde.

DEMAS na Konferenci
Forum 2000

Panelisté (zleva): David Král, Jelena Milic,
Sandra Bencic

Na cestě k rozšíření EU
Běloruský panel

V rámci každoroční konference členské organizace Forum 2000 uspořádal DEMAS spolu
se svými členskými organizacemi dvě expertní
debaty. První, na téma evropské kondicionality
vůči balkánským zemím, proběhla ve spolupráci s Ins�tutem pro evropskou poli�ku EUROPEUM. Druhá debata se nesla v duchu bělorus-

O současné situaci v Bělorusku pohovořili na
panelu Belarus: Traiding Human Rights for
Economic Support? Ales Michalevic, poli�k
a bývalý kandidát na prezidenta; Tatsiana Reviaka, běloruská lidskoprávní ak�vistka, a Alexander Lukashuk, ředitel běloruského vysílání

DEMAS ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky, Zastoupením evropské komise
v České republice, Informační kanceláří Evropského parlamentu a Ústavem mezinárodních
vztahů uspořádal veřejnou diskusi na téma
rozšíření EU. Úvodní slovo zaznělo od komisaře
pro rozšíření a evropskou poli�ku sousedství
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Štefana Füleho. Mezi dalšími panelisty byli
Libor Rouček, místopředseda Evropského parlamentu, Frane Krnic, velvyslanec Chorvatska,
Maja Mitrovic, velvyslankyně Srbska, Ivana
Hlavsová z Ministerstva zahraničních věcí ČR,
Maria Staszkiewicz, předsedkyně správní rady
DEMAS a ředitelka Asociace pro mezinárodní
otázky, a Ivan Voleš z Hospodářské komory ČR.
Diskusi moderoval Petr Drulák, ředitel Ústavu
mezinárodních vztahů.
Hlavní příspěvek zazněl z úst Štefana Füleho, který shrnul poli�ku sousedství, její nové
nastavení, pokroky jednotlivých kandidátských
i aspirantských zemí a doporučení Evropské komise. Zmínil také v rámci dalšího postupu důležitost roku 2010 pro země západního Balkánu,
a to v souvislos� s pokroky Chorvatska, které
vysílá pozi�vní signál do celého regionu. Další
panelisté krátce uvedli svůj odborný pohled na
problema�ku. Maria Staszkiewicz zhodno�la
nový balíček poli�ky rozšíření z pohledu lidských práv, demokracie a podpory občanské
společnos�. V této souvislos� připomněla český non-paper z února 2011 prosazující vznik nástroje pro přenos transformačních zkušenos�.

DEMAS byl reprezentován Mariou Staszkiewicz

Aktivity jednotlivých členů
Asociace pro mezinárodní
otázky

státní správy. Diskutovány byly otázky budoucího vývoje na Krymu, dále i oprávněnost obavy
ze sílícího islamismu v oblas�.

Budoucnost Krymu
Asociace pro mezinárodní otázky zorganizovala v rámci konference Forum 2000 debatu
s názvem The Future of Crimea. Panelovou
diskusi vedla novinářka a disidentka Petruška
Šustrová a hlavním hostem byl Mustafa Dzemilev, Mejlis krymských Tatarů, člen ukrajinského
parlamentu.
Krymský poloostrov patří k nejméně stabilním oblastem východní Evropy. Rozvoj jazyka
a kultury není současnou vládou Autonomní republiky Krym podporován a krymš� Tataři jsou
podreprezentováni ve vládních orgánech, bezpečnostních složkách a dalších orgánech nejen

Mustafa Dzemilev, Petruška Šustrová

Centrum pro komunitní práci
Stanovisko Evropského hospodářského
a sociálního výboru k metodě rozvoje
venkova LEADER
Centrum pro komunitní práci střední Morava
zastupované panem Romanem Hakenem se
dlouhodobě zabývá zaváděním programu LEADER, nástroje místního rozvoje. V rámci tohoto
programu lze čerpat prostředky z evropských
fondů (LEADER EU). Mezi lety 2005–2007 bylo
možné čerpat také ze státního rozpočtu ČR
(LEADER ČR). Program řeší nedostatečnou
administra�vní kapacitu malých obcí při žádostech o finanční prostředky na projekty. Obce
musí založit Místní akční skupinu (MAS) s právní subjek�vitou, ve které bude určeno celistvé
území sousedních obcí. Celková velikost nesmí
přesáhnout 100 000 obyvatel a hustota osídlení nesmí být vyšší než 120 obyvatel na km2.
Častou právní formou MAS bývá občanské
sdružení, ve kterém jsou paritně zastoupeni
představitelé NGO, obcí i soukromého sektoru.
Na základě vypracované Strategie rozvoje žádá
MAS o finanční prostředky, které pak v případě

úspěchu přiděluje na základě projektů jednotlivým zájemcům ze svého teritoria.
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru hodno� metodu LEADER a její
dopad na rozvoj příznivě. „Používání metody
LEADER je funkční a plně zohledňuje poli�ku
Evropské unie �m, že je efek�vní, způsobuje pozi�vní změnu, je cílená, plošná a transparentní.
Proto má metoda LEADER svoje místo v evropské poli�ce rozvoje venkova a v programech
rozvoje venkova členských států a zasluhuje si
vyšší podpory nejen ve společné zemědělské
poli�ce. Metoda LEADER podporuje vytváření
místních meziodvětvových partnerství, působí
jako místní finanční nástroj na základě zásady
subsidiarity a podporuje projekty, které představují rozvoj podle přání místních obyvatel
a zvyšují životní úroveň na venkově.“ Celé znění
stanoviska, včetně hodnocení a doporučení je
možné si přečíst zde.

Pedro Brosei a Roman Haken – Evropský
hospodážský a sociální výbor při schvalování
Stanoviska k metodě LEADER
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Centrum pro studium
demokracie a kultury
Semináře na Univerzitě v Charkově
Ve dnech 14.–18. září 2011 se v prostorách
knihovny Charkovské národní ekonomické
univerzity uskutečnilo pokračování seminářů
pro místní studenty. Semináře začaly v březnu
2011 a jsou pořádané v rámci projektu Ins�tut
pro demokracii a občanskou společnost na
východní Ukrajině (VIDOS). Projekt CDK podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
První jarní část byla věnována tématům jako
demokracie, demokra�cká tranzice, struktura
občanské společnos� a její fungování. Květnové semináře se věnovaly problema�ce dějin
evropské integrace, ins�tucím, poli�kám a rozšiřování EU směrem na východ, současnému
dění a tendencím v EU.
Studen�, kteří navš�vili zářijový kurz, získali
nové znalos� v oblas� zpracovávání projektů,
správného přístupu k přípravě projektu, projektového managementu, finančního managementu nebo hledání finanční podpory pro
své nápady. Seminář vedli lidé z praxe, kteří se
podělili o své zkušenos� a předali studentům
cenné rady. O tento prak�cký seminář projevili studen� velký zájem. Listopadový poslední
kurz, který proběhne ve dnech 9.–3. listopadu
2011, bude probíhat formou individuálních
konzultací nad konkrétními projektovými nápady, které studen� vypracují na základě znalos� z předchozích přednášek. Více informací
o kurzech a přednášejících zde.

Studen� seminářů na Univerzitě v Charkově

Konference Euro versus koruna
Výbor pro záležitos� EU Senátu PČR pořádal
za přispění Centra pro studium demokracie
a kultury konferenci Euro versus koruna, která
proběhla v pondělí 17. října 2011 v Hlavním
sále Valdštejnského paláce Senátu PČR. Na
konferenci moderované Ivanou Pečinkovou
vystoupili: Luděk Sefzig, předseda Výboru pro
záležitos� EU; Miroslav Singer, guvernér ČNB;
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Pavel Mertlík, hlavní ekonom Raiffeisenbank;
Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu za ODS; Jan Mládek, ekonom a předseda Fontes Rerum a Miroslav Ševčík, děkan
Národohospodářské fakulty VŠE. Čtenáře,
kteří se zajímají o současné dění v eurozóně
a chtějí se dozvědět o euru něco víc, zaujme
stejnojmenná kniha CDK s názvem Euro versus
koruna. Kdy to praskne?.

budoucí svobodu; Pavel Kohout: Inflace 4 až 7
procent bude tou nejmenší cenou za ch�vost
poli�ků sjednocovat. Jaké poučení plyne z vývoje v Řecku a současné krize eurozóny? Většina čísla je věnována Polsku a nese pod�tul: Na
východ od Západu, na západ od Východu.

Zajímavé tituly CDK

Dny Anny Politkovské

Analýzám legisla�vního vývoje a důležitým
kauzám na poli EU se věnuje pravidelně od
roku 2004 vycházející Monitoring evropské
legisla�vy. Je to bohatý zdroj informací, zdrojů
a dat. Monitoring věnuje velkou pozornost nejen krizi v eurozóně a jak na ni EU legisla�vně
reaguje, ale i dalším důležitým otázkám v oblas� regionální poli�ky, ochrany spotřebitele
nebo poli�ky životního prostředí.
CDK představuje knihu britského historika
Hugha Brogana s názvem Alexis de Tocqueville. Prorok demokracie ve věku revoluce.
Životopis slavného francouzského poli�ckého
myslitele je plný poznatků o Tocquevillovi –
sociologovi, historikovi a liberálním poli�kovi.
Broganova kniha byla oceněna jak v Anglii (kde
se dostala do nejužší nominace na Orwellovu
cenu), tak ve Spojených státech (kde byla
například zařazena pres�žním časopisem The
New York Times Book Review mezi sto nejzajímavějších knih roku 2007).
Aktuálnímu tématu se věnuje kniha Rogera
Scrutona O potřebnos� národů. Roger Scruton
je autorem řady knih o filozofii, este�ce, umění, napsal i prozaická a hudební díla. Ve své
publikaci se vyslovuje pro zachování národního
státu jakožto společenství, v němž lze v moderní době nejlépe žít a pěstovat demokra�cké
formy vládnu�. Jeho výzva a argumenty jsou
aktuální v době zlomového bodu evropských
dějin, ve kterém sjednocovací experimenty
vedou k narušení poli�cké loajality, přehledného systému jištění lidských práv i občanské
iden�ty.
CDK v říjnu vydává také svůj pravidelný
dvouměsíčník Kontexty. V tomto čísle jsou tyto
zajímavé články: Petr Fiala: Evropské půjčky na

Člověk v tísni

Společnost Člověk v �sni u příležitos� pátého
výročí tragické smr� této ruské novinářky
uspořádala cyklus akcí právě pod názvem Dny
Anny Politkovské.
V rámci těchto dnů se 10. října uskutečnila
diskuse hostů konference Fóra 2000 na téma
právního státu a podnikání v Rusku: Doing
business in Russia. Na organizaci diskuse se
podílel studentský spolek Common Law Society z Právnické fakulty UK. Jako hosté vystoupili
William Browder (CEO, Hermitage Capital Managment) a Vadim Kljuvgant (právník Michaila
Chodorkovského).

Diskusní panel Doing Business in Russia

Téma diskuse nebylo vybráno náhodou.
Anna Politkovská ostře kri�zovala Vladimira
Pu�na a upozorňovala na hlavní problémy jeho
režimu: potlačování poli�ckých a občanských
práv, centralizaci moci, útoky na nezávislá
média, válku v Čečensku, na vytvoření systému
korupce a zastrašování v byznysu. Pět let od její
smr� se tyto problémy ještě zhoršily. Rusko navíc čelí počínající stagnaci. Oba hosté se podělili o svůj pohled na nejbližší perspek�vy Ruska
ve světle vzrůstající emigrace a odlivu kapitálu.
Dále vyslovili svůj názor na reakci mezinárodní komunity podnikatelů v Rusku na případ
Michaila Chodorkovského a později i Sergeje
Magnitského.
Společnost Člověk v �sni dále připravila dokumentární večer s filmovou projekcí a debatou pod názvem Anna a Nataša: Když se píše
pro� Kremlu. V rámci večera byl uveden nový
dokumentární film Kdo zabil Natašu? (režie
Mylène Sauloy, 2011, Francie), hostem debaty
po filmu byl Gregory Feifer, editor a hlavní dopisovatel Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda, který se zaměřuje na Rusko a bezpečnostní
a vojenské otázky. Ve spolupráci s divadlem
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Líšeň bylo také uvedeno představení Pu�n
lyžuje, které zachycuje nástup Pu�na k moci
a směřování Ruska k totalitě.

Perspektivy demokracie v Barmě
Společnost Člověk v �sni ve spolupráci s Fórem
2000 pořádala panelovou diskusi Vláda práva
a demokracie v Barmě: současný stav a perspek�vy do budoucna. Mezi barmanskými panelisty vystoupili Naw Htoo Paw, lidskoprávní
akvi�stka, Women League of Burma; Moe Zaw
Oo, bývalý poli�cký vězeň, Na�onal league for
Democrary – Liberated Areas; Nai Aue Mon, lidskoprávní ak�vista, Human Rights Founda�on
of Monland; Kyaw Zwa Moe, editor, Irrawaddy
Magazine. Jednotliví panelisté se postupně vyjádřili k tomu, jakým způsobem chybějící vláda
práva a demokracie v Barmě ovlivnila jejich
život, komunity, ve kterých žijí, i barmskou
společnost jako celek. Kromě toho, každý host
prezentoval, jakým způsobem se svou činnos�
snaží přispět k nastolení demokracie a vlády
práva zpět do společnos� a jakým způsobem je
možné budovat v takovýchto podmínkách občanskou společnost. Panelisté také diskutovali
o tom, jaké kroky by barmská vláda měla podniknout, aby její občané mohli věřit, že je jejich
země na skutečné cestě k demokracii.
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Jiří Ellinger se nejprve zaměřil na analýzu
událos� zamyšlením nad samotným názvem
semináře. K vysvětlení pojmu „Arabské jaro“,
který se vžil do diskurzu nejen médií, ale
i odborníků, lze použít tři metafory. První, zastávaná převážně v USA a v západních státech,
připomíná podobnost s rokem 1989. Druhá
připomíná jaro roku 1968 se svými tanky v ulicích. Poslední metaforou nejblíže pravdy je
připomenu� tzv. jara národů z roku 1848. Jiří
Ellinger též připomenul současnou situaci v EU,
která se nachází v období ekonomické i poli�cké nestability a její reakce na okolní dění
jsou �m ovlivněny. Nestabilita je i v samotném
arabském světě, a to již od událos� z 11. září
2001, po kterých následovaly invaze do Afghánistánu a Iráku. Pozi�vním následkem událos�
arabského jara je konání voleb v některých
státech regionu.

EUROPEUM
Seminář o EU a Arabském jaru
Ve středu 19. října se v Evropském domě
uskutečnil čtvrtý ze série pravidelných seminářů o aktuálních otázkách evropské integrace
v roce 2011. Na semináři „Arabské jaro“ – EU
a revoluce v arabském světě vystoupil Jiří Ellinger, ředitel Odboru států Blízkého východu
a severní Afriky z Ministerstva zahraničních
věcí ČR, a Lucia Najšlová z Ins�tutu pro evropskou poli�ku EUROPEUM.

The paper gives an account of the state of
human rights and democra�c ins�tu�ons in the
EaP countries and discusses the EU concepts
and tools for human rights and democracy promo�on in the region, including the proposals
related to the May 2011 ENP Communica�on
(ENPI Civil Society Facility, European Endowment for Democracy, etc.),as well as the role
of the Euronest. It concludes the EaP region
has not been presen�ng upright picture over
the last couple of years; with some excep�ons,
the human right records have deteriorated
and the democra�c development have been
backsliding. It suggests possible ways how the
European Parliament could make a be�er use
of the exis�ng and emerging EU tools to promote human rights and democra�za�on of the
EaP countries.

David Král: Between East and South: Balancing
Central Europe’s New Approach to the EU
Neighborhood
Wri�en as an Issue Brief for Center for European Policy Analysis (CEPA) in Washington D.C.
Panelisté semináře (zleva): Lucia Najšlová,
Helena Schulzová, Jiří Ellinger

Diskusní panel, moderuje Sco� Hudson
(Člověk v �sni)

Requested by the European Parliament’s
Subcommi�ee on Human Rights and commissioned by the Directorate-General for External
Policies of the Union.

Lucia Najšlová se zaměřila na roli Evropské
unie v tomto regionu, který je pro bezpečnost
Evropy i světa klíčový. Do roku 2011 EU nebyla
v tomto směru příliš ak�vní. Vztahy obou světů
stály na klauzuli vyvarování se vměšování do
vnitřních záležitos� států. EU byla plátcem,
nikoliv hráčem. „Když přestaneme ovlivňovat
událos�, neznamená to, že ony nebudou ovlivňovat nás.“ Zásadní je ak�vní přístup. Dnes EU
neklade důraz pouze na samotné konání voleb
v regionu, ale zajímá se o jejich průběh, přístup
voličů k informacím, svobodu projevu apod.
Důležitým hráčem je Turecko, které má zájem
na stabilitě regionu a je nutné s ním počítat. EU
by měla být ak�vním hráčem v regionu a spolupracovat nejen s vládami, ale i s neziskovým
sektorem.
Na nutnos� ak�vního přístupu EU se shodli
oba prezentující.

Policy papery a studie
Věra Řiháčková: Human Rights in Eastern Partnership Countries

The recent European Neighborhood Policy
(ENP) review represents a unique opportunity
for Central and Eastern European (CEE) countries to re-evaluate their approach toward the
European Union’s (EU) neighborhoods. While
not abandoning their primary interest in Eastern Europe, they should acknowledge that
developments in Europe’s Southern neighborhood offer a chance for enhanced engagement.

Věra Řiháčková: Converging Interests over Undefined Substance? The Polish Presidency and
Its Eastern Partnership Agenda in the Light of
the Czech Republic’sPriori�es
Tento policy paper se zabývá zejména
agendou polského předsednictví v Radě EU
v oblas� poli�ky Východního partnerství. Analyzuje oblas� průniků českých a polských zájmů
kupříkladu při vytváření Evropské nadace na
podporu demokracie (European Endowement
for Democracy), při revizi Evropské sousedské
poli�ky nebo vytváření ENPI Civil Society Facility. Policy paper je výstupem projektu „Polské
předsednictví v Radě EU 2011: očekávání
z hlediska České republiky a možnos� spolupráce“, který realizoval Ins�tut pro evropskou
poli�ku EUROPEUM ve spolupráci s Ins�tute of
Public Affairs za podpory Česko-polského fóra
MZV ČR.
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zvýšenou ak�vitu bezpečnostních složek státu
a především na nátlak vedený pro� opozičním
stranám, jejich lídrům a nezávislým médiím.

Nadace Forum 2000
15. konference Forum 2000
Ve dnech 9. až 11. října 2011 proběhla v Praze
tradičně pod záš�tou Václava Havla patnáctá
výroční konference Forum 2000 s názvem Demokracie a právní stát. Program konference
zahrnoval více než 50 panelových diskusí, debat a doprovodných akcí, kterých se zúčastnilo
přes 120 významných osobnos� z celého světa,
zejména bývalých i současných poli�ků, vědců,
právních expertů, zástupců mezinárodních organizací a občanské společnos�, podnikatelů,
novinářů i náboženských představitelů.
Letošní konference se zaměřila na
vztah právního státu a demokracie a hlavní
pozornost byla věnována jejím perspek�vám
v 21. stole�. Diskuse se zaměřily také na
globalizující se svět a prozkoumaly problema�ku státní suverenity a jejích limitů, zejména
z hlediska odpovědnos� mezinárodního společenství chránit lidská práva. Konference se dále
zabývala rolí práva v kontextu současné ekonomické krize i ve vztahu k životnímu prostředí
a věnovala se také vlivu korupce na demokracii
a společnost. Tradičním tématem konference
byla role náboženství ve světě, která byla letos
diskutována ve spojitos� s e�kou a právem.
Dále se debatovalo o regionálních tématech,
mimo jiné o vývoji demokracie v oblas� severní Afriky a Blízkého východu, stavu právního
státu v Rusku a na Ukrajině i o vnímání tohoto
konceptu v Asii.
Nad výzvami současného světa se zamýšlelo
mnoho zajímavých osobnos�, jejich výčet je
možné nalézt zde.

Princ El Hassan bin Talal na panelu o arabském
jaru

Součás� konference bylo několik kulturních
doprovodných akcí. Uskutečnily se dvě výstavy
fotografií, z nichž první dokumentovala život
vnitřně přesídlených osob v Gruzii a druhá
poukazovala na nesnadný přístup k čisté vodě
v afrických zemích. Po skončení diskusí si mohli
návštěvníci konference vyslechnout koncert
hudebnic Marty Töpferové a Zuzany Lapčíkové
či souboru Clarinet Factory.
Výstupy z konference (fotografie, videozáznamy, hlavní myšlenky debat) jsou postupně
zveřejňovány na webových stránkách Nadace
Forum 2000 na www.forum2000.cz. Na jaře
2012 bude publikován sborník z konference.

„Základní principy demokra�cké společnos�, jako jsou svoboda projevu, svoboda
shromažďování a svoboda �sku, jsou pod stále
větším tlakem. Perzekuce členů opozice, která
nyní vyvrcholila zatčením a zadržením bývalé
premiérky Julie Tymošenkové a procesem, který většina Západu považuje za poli�cký, jak se
zdá potvrzuje, že principy právního státu jsou
obcházeny.“
Inicia�va Společná starost vyzvala Evropskou unii, její členské státy a také současné
polské předsednictví, aby trvaly na dodržování
principů právního státu. Stanovisko podepsalo
deset členů inicia�vy Společná starost: Mezi
nimi například Jeho královská výsost El Hassan
bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, Václav Havel,
Karel Schwarzenberg, Grigory Yavlinsky a další
Text byl publikován ve významných médiích po
celém světě a jeho plné znění si můžete přečíst
zde.
V návaznos� na toto stanovisko se během

Reakce na události na Ukrajině
Koncem srpna vydala inicia�va Společná
starost nové stanovisko, které se věnovalo
zhoršujícímu se stavu demokracie a právního
státu na Ukrajině od zvolení prezidenta Viktora
Janukovyče v roce 2010. Toto stanovisko vzniklo zejména v reakci na endemickou korupci,

Panelová diskuse s názvem „Ukraine: A Fast
Track Away from Democracy?“

říjnové konference Forum 2000 Demokracie
a právní stát uskutečnila diskuse o současné
situaci na Ukrajině. Hovořilo se o překážkách
demokracie a absenci právního státu, ale také
o selhání v dosažení ideálů Oranžové revoluce
i o významu rovnováhy západních a východních vlivů na ukrajinskou poli�ku. Účastníky
panelu byli Bohdan Danylyšin, bývalý ukrajinský ministr hospodářství, který získal poli�cký
azyl v České republice; Christopher Walker,
ředitel studií z nevládní organizace Freedom
House; Mustafa Džemilev, čelný představitel
krymských Tatarů; Natalia Churikova z ukrajinského vysílání Rádia Svobodná Evropa/Rádia
Svoboda a Tomáš Vrba, předseda správní rady
Nadace Forum 2000. Videozáznam této diskuse můžete shlédnout zde.

Úvodní diskuse konference Forum 2000 na Žo�ně
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Otevřená společnost

Centrum ProEquality

Centrum ProPolice

Vzdělávací seminář Gender Ma�ers

E-learning pro policii

Centrum ProEquality uspořádalo v září 2011
vzdělávací seminář Gender Ma�ers, zaměřený
na posílení odbornos� nevládních organizací
při začleňování genderového aspektu do rozvojových a transformačních projektů. Během
semináře byl kladen důraz na porozumění genderové problema�ce, na práci s vlastními případovými studiemi rozvojových NNO a využi�
genderové analýzy při přípravě projektů. Semináře se zúčastnili zástupci a zástupkyně genderových, rozvojových, lidskoprávních a transformačních NNO i státní správy. Školení bylo
připraveno ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a britskou nevládní organizací
One World Ac�on za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Otevřená společnost v rámci Centra pro rozvoj policejní práce ProPolice ve spolupráci
s Vyšší policejní školou MV v Brně spus�la na
konci září dvanác�týdenní elearningový kurz
na téma Prevence kriminality a community
policing na místní úrovni. Kurz je zaměřen na
schopnost policistů vyhledávat, analyzovat a ve
spolupráci s lokálními inicia�vami a ins�tucemi
řešit problémy, které nega�vně ovlivňují stav
bezpečnos� a pocit bezpečí. Prvních 17 účastníků z řad pořádkových policistů ukončí kurz
před Vánoci.
Prezentace publikace v Rize
V Rize za účas� policejního prezidenta prezentovalo Centrum ProPolice lotyšskou verzi publikace Analýza kriminality v 60 krocích (českou
verzi je možné si vyžádat přímo v Otevřené
společnos�).
Více informací naleznete na www.propolice.cz. Centrum ProPolice připravuje sborník
o dobré praxi a zkušenostech s prosazováním
soudobých trendů v policejní činnos� jak
v Česku, tak v Lotyšsku.
Expertní tým pro demokra�zační misi v Egyptě
Člověk v �sni pořádal demokra�zační misi
v Egyptě a Centrum ProPolice pomohlo sestavit
expertní tým pro oblast vnitřní bezpečnos�.
Připomínkování návrhu zákona
Centrum ProPolice připomínkovalo návrh
zákona o Generální inspekci bezpečnostních
sborů s cílem zesílit její nezávislost (zpřísněním
kvalifikačních kritérií pro ředitele inspekce)
a podpořit její schopnost dále pracovat s daty
o trestné činnos� policistů, včetně jejího ak�vního předcházení.

Lotyšský policejní prezident

Konference o pros�tuci
V září se také uskutečnila pod záš�tou radního
hlavního města Prahy Petra Dolínka a ve spolupráci s Friedrich-Ebert-S��ung e.V. konference
ČR a fenomén pros�tuce: Možnos� právní
úpravy a postavení osob zabývajících se pros�tucí. Za účas� zástupců a zástupkyň z nevládních organizací, akademické sféry, Parlamentu ČR, Policie ČR, ministerstev, samospráv
i médií se podařilo otevřít hlubší debatu
o fenoménu pros�tuce, možnostech právní
úpravy a jejím vlivu na práva osob zabývajících
se pros�tucí. Odborné texty představené na
konferenci, včetně původního výzkumu názorů
veřejnoprávních činitelů a odborné veřejnos�,
budou prezentovány v knize, která vyjde v nakladatelství SLON na začátku roku 2012.
Výzkumné záměry
V začátku druhého polole� pokračovalo Centrum ProEquality v projektu genderových auditů a plánů rovnos�, který je zacílen na zaměstnavatele v regionech. Centrum ProEquality
navazuje spolupráci se zaměstnavateli a nabízí
jim řešení pro posilování rovných příležitos�
žen a mužů v HR procesech.

Do konce roku 2011 rovněž centrum plánuje uskutečnit debatu s názvem Ženy a penze:
chudoba ve stáří je rodu ženského zaměřenou
na genderové aspekty současné české penzijní
reformy. Cílem projektu, který podpořila Nadace OSF Praha, je zpřítomnění genderového hlediska a genderově senzi�vní kri�ka namířená
k jevu feminizace chudoby v seniorském věku
v České republice.

Program Otevřete.cz
V rámci Mezinárodního dne informací vyhlásila
Otevřená společnost, o. p. s., projekt Otevřete.cz
výsledky soutěže Otevřeno x Zavřeno 2011.
V této soutěži se již po deváté hodno�la otevřenost úřadů a ins�tucí, které jsou povinným
subjektem dle zákona o svobodném přístupu
k informacím 106/1999 Sb. Hodnocení probíhalo v následujících oblastech: přístupu k informacím, svobody projevu, účas� na rozhodování, transparentnos� veřejných zakázek. Letošní
ročník soutěže byl ve znamení jus�ce a moravské otevřenos�. Nejvyšší soudy v Brně (Nejvyšší správní soud a Ústavní soud) ocenila odborná
porota jak za průlomový rozsudek, tak za informační technologii umožňující svobodný přístup
k informacím. Město Kuřim a kraj Vysočina je
oslovily nebývalým rozsahem transparentnos�. Nega�vně ocenili i obce, kde se pošlapává
zastupitelská demokracie (Obec Šestajovice)
a snižuje transparentnost (MČ Praha 11). Více
informací o projektu a vyhodnocení naleznete
na: www.otevrete.cz.

Transitions TOL
Past events: Project Colorful
but Colorblind
More accolades for Transi�ons’ Colorful but
Colorblind mul�media project arrived last
month in the form of special recogni�on by
the European Union’s vice president, Viviane
Reding, who is also the EU’s jus�ce commissioner. In a press release, Ms. Reding highlighted
the success of the project a�er it received
a pres�gious 2010 Society of Professional Journalists Sigma Delta Chi award for excellence in
journalism in the Digital Media Presenta�on
(Independent) category. “I am proud to see an
EU-funded project countering age-old prejudices against Roma receiving acknowledgement
across the Atlan�c.”
The project is aimed at remedying an�-Roma stereotyping through the crea�ve use of
mul�media in repor�ng minority issues in new
member states of the European Union in Central and Eastern Europe (Bulgaria, the Czech
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Republic, Hungary, Romania, and Slovakia)
and interna�onally. The project’s training and
produc�on components were designed and
implemented in coopera�on with the Knight
Center for Interna�onal Media at the University of Miami School of Communica�on.

Current projects
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ar�cles on the challenges to improved educa�on in Eastern Europe, Africa, and Asia. It has
been produced as an outgrowth of our long-running ini�a�ve, funded by the Open Society
Ins�tute’s Educa�on Support Program, to train
journalists to cover educa�on issues and raise
public knowledge of such topics. The 212-page
paperback can be ordered for $15.95/£10.99
from Cosimo Books. Click here for details.

Azerbaijan, Georgia, and Moldova
In all three countries, TOL runs programs designed to promote the use of new media and
social media among journalists, civil society
organiza�ons, and young people.
Serbia
TOL is running a training project for journalists
covering issues related to the environment.

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné poli�cké či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.
Tře� číslo Zpravodaje DEMAS
vychází v listopadu 2011

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.

TOL’s First Book!
We are pleased to announce the publica�on of
a new book: “Classroom Struggles: Educa�on
Repor�ng and Analysis from Transi�ons.” The
book is a �mely collec�on of news and feature

DEMAS
Asociace pro podporu
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1
info@demas.cz / www.demas.cz
IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539
Správní rada:
Vladimír Bartovic, Jakub Klepal,
Ondřej Kru�lek, Jeff Lovi�,
Maria Staszkiewicz (předsedkyně),
Marek Svoboda

Výkonná ředitelka:
Sabina Dvořáková
Členské organizace DEMAS:
Agora Central Europe
Ano pro Evropu
Asociace pro mezinárodní otázky
Centrum pro komunitní práci
Centrum pro studium demokracie a kultury
Člověk v �sni
Europeum
Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
Otevřená společnost
PASOS
Respekt ins�tut
Transi�ons
Vydání tohoto čísla bylo umožněno díky
finanční podpoře Ministerstva zahraničních
věcí České republiky.
©DEMAS – Asociace pro podporu demokracie
a lidských práv, 2011

