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Naše mise

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

Společné aktivity

DEMAS na fórech občanské společnosti: 
Eastern Partnership CSF a EU – Russia CSF

DEMAS a jeho členské organizace AMO, Člověk 
v �sni, EUROPEUM a PASOS se na konci listopa-
du zúčastnily v Poznani pravidelného výročního 
zasedání Eastern Partnership Civil Society Fo-
rum (EaP CSF), které se uskutečnilo jako ofici-
ální doprovodná akce polského předsednictví. 
Cílem bylo prodiskutovat relevantní témata 
jako například další směřování občanské spo-
lečnos� v zemích Východního partnerství, 
transformační poli�ka či evropská integrace. 

V rámci Fóra byla zvolena nová výkonná rada, 
v jejímž rámci svůj post obhájil i Jeff Lovi�, 
výkonný ředitel PASOS. Členské organizace DE-
MAS, včetně Sekretariátu, byly ak�vní zejména 
během jednání pracovních skupin. Ak�vně se 
podílely i na doprovodných akcích. 

Na Fórum Východního partnerství plynule na-
vázalo EU – Russia Civil Society Forum, které se 
uskutečnilo 1 a 2. prosince ve Varšavě. Ačkoli se 
jednalo teprve o druhé oficiální setkání zástupců 
evropských a ruských NNO, Fórum prokázalo 
svou životaschopnost a především pracovitost. 
Podobně jako je tomu v případě EaP CSF, je i EU-
-Russia CSF organizováno do čtyř pracovních sku-
pin, které představily své vize v odborných esejích.

Obě fóra reflektovala poli�ckou situaci ve 
svých regionech; odsouzení Alese Bialiatského 
a parlamentní volby v Rusku.

DEMAS vydal stanovisko k víceletému 
finančnímu rámci EU

Sekretariát DEMAS společně se svými členský-
mi organizacemi vypracoval stanovisko k návr-
hům budoucího víceletého finančního rámce. 
Ve stanovisku je kladen důraz na důležitost 
a komplexnost transformační spolupráce, stej-
ně jako priori�zaci finančních nástrojů vnější 
pomoci EU.

Společné aktivity

Účastníci studijního pobytu v České republice

Aktivity jednotlivých členů

ležitých ins�tucí a při dotazech byli překvapeni 
otevřenos� a vstřícnos� odpovědí. Diskutovali 
se zástupcem Ústavního soudu, byli pozdraveni 
i předsedou Pavlem Rychetským. Dále debato-
vali se soudcem Karlem Šimkou z Nejvyššího 
správního soudu, se zástupkyní Veřejného 
ochrance práv Jitkou Seitlovou a sešli se s tajem-
níkem Města Brna Pavlem Loutockým. Navš�vili 
i Fakultu sociálních studií MU, kde diskutovali 
s Petrou Kuchyňkovou, odbornicí na otázky EU 
a poli�ku Východního partnerství. Problema�ku 
budoucnos� Ukrajiny v EU a vnitropoli�ckou si-
tuaci rozebírali s politologem Janem Holzerem.

�šek Mikš, jednatel CDK, a prorektor místní 
univerzity Volodymyr Jermačenko. Během této 
slavnostní událos� bylo vyhlášeno také pět 
nejúspěšnějších studentů, kteří byli odměněni 
dese�denním studijním pobytem v ČR.

Studijní pobyt, tzv. Zimní škola CDK, v České 
republice se uskutečnil od 20. do 29. listopadu 
2011 v Brně a Praze. Studen� navš�vili několik 
neziskových organizací zaměřených na různé 
oblas�: Nadaci Partnerství, Ekologický ins�tut 
Veronica, Ligu lidských práv, organizaci Agora 
Central Europe, Asociaci DEMAS nebo Nadaci 
Forum 2000. Setkali se se zástupci několika dů-

Centrum pro studium 
demokracie a kultury

Závěr projektu v Charkově a studijní cesta 
nejlepších absolventů do ČR

Poslední ze čtyř seminářů, které tvořily obsah 
projektu s názvem Vzdělávací ins�tut pro de-
mokracii a občanskou společnost na východní 
Ukrajině, II. ročník proběhl od 9 do 13. listopa-
du 2011 v Charkově. Projekt byl finančně pod-
pořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR

Závěrečný seminář se skládal ze dvou obec-
ných přednášek, po kterých následovaly indivi-
duální konzultace o projektech vypracovaných 
studenty. První den se studen� dozvěděli o ak�-
vitách CDK na Ukrajině a o obsahu jednotlivých 
projektů organizace. Kromě Fran�ška Mikše 
z CDK vystoupil také tajemník Města Brna Pavel 
Loutocký. Ten studentům rovněž představil 
několik zajímavých projektů, na kterých se 
Brno podílí a spolufinancuje je. 

Ve druhé prak�cké čás� bylo posuzováno 12 
projektů v anglič�ně a ruš�ně, role hodno�telek 
se zhos�ly Veronika Štěrbová (Eurovisions a.s.) 
a Sabina Dvořáková (DEMAS). Každý projekt byl 
dopodrobna rozebrán s jeho autory.

Kritéria kurzu splnilo na 50 studentů, kteří 
získali cer�fikáty celoživotního vzdělávání 
MŠMT. Předávání cer�fikátů se zúčastnil Fran-

http://www.eap-csf.eu/
http://www.eap-csf.eu/
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/eap-civil-society-forum-elects-new-steering-committee/
http://www.eap-csf.eu/en/working-groups/our-work-in-progress/
http://www.eu-russia-csf.org/
http://eu-russia-csf.org/home/warsaw-meeting-1-2-december.html?L=0
http://eu-russia-csf.org/home/working-groups.html?L=0
http://eu-russia-csf.org/home/working-groups.html?L=0
http://eu-russia-csf.org/home/warsaw-meeting-1-2-december/policy-papers.html?L=0
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/statement-of-the-eap-civil-society-forum-on-the-sentencing-of-ales-bialiatski-in-belarus/
http://eu-russia-csf.org
http://www.cdk.cz/demokratizace/institut-pro-demokracii-a-obcanskou-spolecnost-na-vychodni-ukrajine-pokracuje-druhym-rocnikem/
http://www.cdk.cz/demokratizace/institut-pro-demokracii-a-obcanskou-spolecnost-na-vychodni-ukrajine-pokracuje-druhym-rocnikem/
http://www.cdk.cz/demokratizace/institut-pro-demokracii-a-obcanskou-spolecnost-na-vychodni-ukrajine-pokracuje-druhym-rocnikem/
http://www.eurovision.cz/
http://www.demas.cz/novinky/1274-uvod-do-problematiky-demokracie-a-lidskych-prav
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Ke skupině se připojily dvě stážistky pro-
jektu organizace Člověk v �sni. Zimní škola tak 
získala mezinárodní ráz a byla obohacující pro 
všechny zúčastněné. Charkovš� absolven� při-
slíbili, že se budou ak�vně účastnit propagace 
projektu a ak�vit CDK na Ukrajině. Je možné 
s nimi počítat jako s dobrovolníky v roce 2012. 

Setkání polských a českých expertů

CDK uspořádalo 21. listopadu 2011 v prosto-
rách Polského ins�tutu v Praze setkání pol-
ských a českých expertů. Setkání, kterého se 
zúčastnili mj. Artur Wolek, Piotr Bajda, Josef 
Mlejnek jr. či Ondřej Šlechta, završilo celoroč-
ní projekt podpořený Česko-polským fórem, 
v jehož průběhu se češ� a polš� autoři na 
stránkách Revue Poli�ka a webu Ośrodku Myśli 
Politycznej vyjadřovali ke klíčovým otázkám 
současné evropské poli�ky a snažili se hledat 
mezi svými stanovisky průnik.

Projekt v Barmě

CDK se podílí na organizaci dvouletého projektu 
s názvem Burma Foreign Affairs and Transi�on 
Study Program. Projekt probíhá od ledna 2011 
do prosince 2012 na thajsko-barmské hranici 
a je spolufinancován Ministerstvem zahranič-
ních věcí ČR. Hlavním koordinátorem projektu 
je externí spolupracovník CDK Igor Blaževič, pů-
sobící v místě se svým týmem. Cílem projektu 
je vyškolit 16 vybraných zástupců barmských 
opozičních a občanských skupin v tema�ce lid-
ských práv, politologie a mezinárodních vztahů. 
Školení trvá 10 měsíců. Program je sestaven 
z celodenní prezenční výuky a distančních před-
nášek, které byly zahájeny v květnu 2011. Před-
nášky probíhají formou videokonferencí, které 
trvají kolem 70 minut. CDK zahájilo cyklus svých 
distančních přednášek v září 2011. Studentům 
přednášejí lektoři, kteří se podíleli na vypraco-
vání studijní publikace pro účastníky projektu. 

Ve druhé polovině listopadu 2011 se exter-
ní spolupracovník CDK Pavel Pšeja zúčastnil 
jako lektor dvou kurzů. Kurzy byly zaměřeny 
na vzdělávání mladých členů barmské opozice 
a probíhaly v thajských městech Chiang Mai 
a Mae Sot. První seminář, realizovaný v Chiang 
Mai, byl navštěvován patnác�člennou skupinou 
posluchačů, účastníků celoročního akademic-
kého kurzu. Seminář byl zaměřen na vzdělávání 
v otázkách komunikace, poli�ky a vyjednávání. 
V rámci třídenního školení se posluchači sezná-
mili s detailními informacemi ohledně přechodů 
k demokracii obecně, dále o jejich konkrétních 
variantách v Polsku, Maďarsku a Českosloven-
sku. Vždy byl kladen důraz na hledání paralel 
se situací v dnešní Barmě a bylo prezentováno 
mnoho prak�ckých příkladů. Součás� kurzu 

byla i půldenní prak�cká simulace různých situ-
ací a scénářů vyjednávání vlády a opozice. Kurz 
byl završen semináři na témata nacionalismus 
a aktuální otázky globální poli�ky. Důraz byl 
opět kladen na vazby na barmskou problema-
�ku. Druhý seminář, organizovaný v Mae Sot, 
navš�vilo také přibližně patnáct posluchačů. 
Seminář byl kratší a intenzivnější. Témata opět 
tvořily přechody k demokracii, které byly do-
plněny příklady Srbska a Ukrajiny coby zemí 
s nedokončenou tranzicí. Pro nedostatek času 
byly vynechány otázky nacionalismu. Důraz byl 
kladen na typická rizika související s přechodem 
k demokracii a na odpovědi, jak se v případě 
Barmy s těmito riziky vypořádat. Oba semináře 
byly ze strany účastníků hodnoceny velice klad-
ně, považovány za prak�cké a pro budoucnost 
užitečné.

Člověk v tísni

Mezinárodní sympozium o svobodě slova

Knihovna Václava Havla a Člověk v �sni uspořá-
dali v předvečer dne lidských práv mezinárodní 
sympózium věnované svobodě slova. Program 
se věnoval právním a e�ckým limitům svobody 
slova, současným výzvám, jako je například ha-
nobení víry, autocenzura v médiích a svoboda 
na internetu. Večer proběhla ve velkém sále 
divadla Archa veřejná diskuze s disidenty z Bar-
my (Htein Lin), Kuby (Omar Rodrigez Saludes), 
Ujgurska (Dolkun Isa) a Sýrie (Radwan Ziadeh) 
a také koncert the Plas�c People of the Univer-
se. Mezi dalšími zahraničními hosty sympózia 
byli například prezident Na�onal Endowment 
for Democracy Carl Gershman (USA), Gregory 
Asmolov (Rusko) nebo Peter Molnar (Central 
European University Budapest). Součás� pro-
gramu byly i dvě výstavy ČvT věnované zavraž-
děným ruským novinářům a ak�vistům a sou-
časnému kubánskému samizdatu.

EUROPEUM

Rozvojová politika EU

Ve středu 30. listopadu se v Evropském domě 
uskutečnil sedmý ze série pravidelných semi-
nářů o aktuálních otázkách evropské integra-
ce v roce 2011. Seminář, na němž vystoupili 
Ondřej Horký z Ústavu mezinárodních vztahů 
a Věra Venclíková z Pla�ormy podnikatelů 
pro zahraniční rozvojovou spolupráci, se ten-
tokrát zabýval rozvojovou poli�kou Evropské 
unie.

Na začátek svého vystoupení uvedl Ondřej 
Horký historii rozvojové poli�ky EU, která se 
datuje již do doby založení Evropského hos-

podářského společenství. Zásadním milníkem 
evropské rozvojové poli�ky se stala dohoda 
z Cotonu z roku 2000 a následný proces, který 
tato dohoda odstartovala. Členské státy Unie, 
které vstoupily do EU v letech 2004 a 2007, 
v oblas� rozvojové poli�ky přistoupily do již roz-
jetého vlaku. Ondřej Horký upozornil, že ak�vity 
EU v rozvojové poli�ce jsou mnohdy pro laika 
nepřehledné a ne vždy srozumitelné, neboť EU 
disponuje několika kanály, kterými rozvojovou 
pomoc distribuuje (např. DG DEVCO, EuropeAid, 
Evropský rozvojový fond či Evropská služba pro 
vnější činnost). Pro zpřehlednění situace zveřej-
ňuje Evropská komise každoročně EU donor at-
las, který mapuje ak�vity EU v oblas� rozvojové 
poli�ky. Evropská unie je největším donorem, 
téměř polovina světové rozvojové pomoci při-
chází právě ze států EU. Problémem rozvojové 
poli�ky EU někdy bývá její nedostatečná kohe-
rence například v oblas� zemědělství.

Věra Venclíková ve své prezentaci zdůraznila, 
že rozvojová spolupráce není spolupráce hu-
manitární. Rozdíl spočívá především v tom, že 
rozvojová spolupráce vyžaduje ak�vní zapojení 
konečného příjemce na celém projektu. V ideál-
ním případě příjemce profituje nejen z rozvojové 
pomoci jako takové, zároveň získá cenné zkuše-
nos� a „knowhow“. Podíl příjemce na projektu 
též zaručuje dlouhodobější udržitelnost většiny 
projektů. Projekty v evropských zemích a ze-
mích, na které se vztahuje poli�ka evropského 
sousedství, jsou zaměřeny především na podpo-
ru demokra�zace a sdílení zkušenos�. České fir-
my, které se uchází o evropské tendry rozvojové 
pomoci, se ve většině případů zaměřují na země 
bývalého východního bloku z důvodu znalos� 
prostředí. Staré unijní státy stejně jako Norsko 
a Švýcarsko potom disponují rozvojovými agen-
turami přímo pro podnikatelské subjekty, české 
podnikatelské subjekty se pokouší o podporu 
vzniku podobného orgánu i v ČR. 

Publikace

Ins�tut pro evropskou poli�ku EUROPEUM ve 
spolupráci s Democracy Repor�ng Interna�-
onal vydal publikaci Democracy Delayed: Ob-
stacles in Poli�cal Transi�on. Publikace vznikla 
jako reakce na prosbu některých arabských re-
formátorů, kteří chtěli prohloubit své znalos� 
o průběhu poli�ckých změn ve východní Evro-
pě. Publikace se nezaměřuje pouze na úspěšné 
přechody k demokracii, ale spíše představuje 

případové studie, které 
připomínají problémy, 
úskalí a poli�cké přehmaty. 
Ty ohrozily demokra�zaci 
těchto zemí, a dokonce 
v některých případech způ-
sobily neúspěch transfor-
mace v některých státech.

http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum
http://www.revuepolitika.cz/clanky/1444
http://www.omp.org.pl/
http://www.omp.org.pl/
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/sympozium
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/sympozium
http://www.europeum.org/index.php/cz/vnitrni-politiky-eu-a-rozpocet/82-akce/1721-seminar-v-evropskem-dome-30-listopadu-2011
http://www.europeum.org/index.php/cz/demokratizace-a-transformacni-spoluprace/98-publikace/1712-democracy-delayed-obstacles-in-political-transition
http://www.europeum.org/index.php/cz/demokratizace-a-transformacni-spoluprace/98-publikace/1712-democracy-delayed-obstacles-in-political-transition
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Projekt

Ins�tut pro evropskou poli�ku EUROPEUM se 
zúčastnil projektu Strengthening linkages for 
gender aware and inclusive policy making pro-
cesses. Makedonské ženy (obzvláště ty, které 
pocházejí ze společensky vyloučených skupin) 
podléhají v porovnání s muži nerovnému zachá-
zení. Z toho plyne jejich zanedbatelná účast na 
poli�ckém a ekonomickém rozhodovacím pro-
cesu. Přestože existují legisla�vní podklady tý-
kající se rovných příležitos�, v praxi za�m nejsou 
příliš uplatňovány, konkrétní opatření nejsou za-
�m sledována a vyhodnocována. Tento projekt 
má za cíl současnou situaci změnit posílením 
účas� různých organizací občanské společnos� 
při navrhování zákonů týkajících se rovných pří-
ležitos� a sledování jejich uplatňování. 

V rámci tohoto projektu Ins�tut pro evrop-
skou poli�ku EUROPEUM zorganizoval dva work-
shopy v Makedonii, jejichž cílem bylo zvýšit vliv 
neziskových organizací věnujících se rovným 
příležitostem. Semináře byly určeny primárně 
občanským organizacím a zástupcům místních 
orgánů. Kromě seminářů v Makedonii Ins�tut 
pro evropskou poli�ku EUROPEUM uspořádal 
pě�denní studijní cestu do České republiky. Ta 
se uskutečnila od 5. do 9. prosince a byla určena 
zástupcům občanských organizací a místních or-
gánů. V rámci cesty se seznámili s fungováním 
českých inicia�v pro rovné příležitos� a jejich 
vlivem na poli�cké rozhodování. Setkali se např. 
s Janou Smiggels Ka�ovou z Fóra 50%, paní Čer-
níkovou, starostkou Staňkovic, s Manusche, Ev-
ropskou kontaktní skupinou, Gender studies aj. 

Nadace Forum 2000

Jeho Svatost dalajlama navštívil Prahu

V sobotu 10. prosince 2011 přijel do Prahy na 
pozvání Václava Havla a Nadace Forum 2000 

nejvyšší duchovní představitel Tibetu Jeho Sva-
tost dalajlama. V neděli 11. prosince se spolu 
s řadou dalších významných osobnos� zúčast-
nil kulatého stolu, který se věnoval současné-
mu stavu demokracie a lidských práv v Asii.

Pro širokou veřejnost přichystala Nadace 
Forum 2000 v neděli 11. prosince odpoledne 
v pražském Kongresovém centru přednášku 
Jeho Svatos� dalajlamy s názvem „Hledání 
štěs� v nejistém světě“. Vstupenky na před-
nášku byly velmi rychle vyprodány a výtěžek 
z akce bude použit na podporu školy Gyalten 
v Tibetu prostřednictvím občanského sdružení 
M.O.S.T.

V pondělí 12. prosince proběhla �sková 
konference s Jeho Svatos� dalajlamou a bě-
hem své návštěvy se Jeho Svatost zúčastnila 
řady osobních setkání, mimo jiné s Václavem 
Havlem, s účastníky kulatého stolu a soukromě 
se s ním setkal také Karel Schwarzenberg.

Všech akcí se zúčastnilo přes 3 000 osob 
a stovky dalších sledovaly přímý přenos vysílaný 
na webových stránkách Fora 2000. Fotografie 
z celé návštěvy Jeho Svatos� v Praze a videozá-
znamy ze všech tří akcí naleznete zde.

Diskuse o demokracii a lidských právech 
v Asii

V neděli 11. prosince 2011 se na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil 
kulatý stůl s názvem Demokracie a lidská práva 
v Asii: Rok od prázdné židle v Oslu, který se vě-
noval současnému stavu demokracie a lidských 
práv na asijském kon�nentě a připomněl první 
výročí udělení Nobelovy ceny míru čínskému 
disidentovi Liu Xiaobovi. Diskuse volně nava-
zovala na konferenci Mír, demokracie a lidská 
práva v Asii, kterou pořádala Nadace Forum 
2000 v roce 2009. Akce byla určena především 
pro studenty vysokých škol a také odbornou 
veřejnost.

Diskuse se zúčastnily vůdčí osobnos� v ob-
las� lidských práv. Vedle Jeho Svatos� dalajla-
my přijala pozvání do Prahy íránská nositelka 
Nobelovy ceny míru Shirin Ebadi, poslední žijící 
spoluautor Všeobecné deklarace lidských práv 
a autor bestselleru „Indignez-vous!“ (Rozhoř-
čete se!) Stéphane Hessel z Francie, přední čín-
ský disident a prezident Inicia�v pro Čínu Jianli 
Yang, bývalý francouzský ministr zahraničních 
věcí a spoluzakladatel organizace Lékaři bez 
hranic Bernard Kouchner a příspěvek do dis-
kuse zaslal také Václav Havel, který se bohužel 
nemohl akce osobně zúčastnit. Shrnu� diskuse 
naleznete zde.

Účastníci kulatého stolu společně podepsali 
Pražskou deklaraci, v níž vyzvali mezinárodní 
společenství k podpoře obhájců demokracie 
a lidských práv v asijských zemích. 

Otevřená společnost

Centrum ProPolice

Policie a menšiny

Místo vývozu našich zkušenos� za hranice 
tentokrát rádi zmíníme přenos zahraničních 
zkušenos� k nám. V listopadu jsme se podí-
leli na třídenním kurzu pro policejní „styčné 
důstojníky pro menšiny“ seminářem o etnic-
kém profilování. Jinými slovy o tom, do jaké 
míry a jakým způsobem se do policejní práce 
mohou promítnout zažité představy o přísluš-
nících menšin. V Česku na toto téma chybí 
jakákoli podrobnější data, a tak jsme se inspi-
rovali v Evropě, kde je začínají opatrně sbírat. 
evropské země, které sledují etnické pozadí ně-
kterých policejních úkonů, mají jasno – policie 
se obvykle příslušníkům menšin věnuje ve zvý-
šené míře, a byť k tomu mohou být relevantní 
důvody, může se také jednat o případy přímé 
či nepřímé diskriminace. Bez dat s problémem 
však nelze mnoho udělat. Evropský parlament Setkání Jeho Svatos� dalajlamy s Václavem Havlem

Stéphane Hessel, Shirin Ebadi a Jeho Svatost 
dalajlama

http://www.forum2000.cz/cz/projekty/prednaska-jeho-svatosti-dalajlamy/
http://www.forum2000.cz/en/projects/democracy-and-human-rights-in-southeast-asia/
http://www.forum2000.cz/en/projects/democracy-and-human-rights-in-southeast-asia/
http://www.forum2000.cz/redirect.php?id=200008916&lang=10000001
http://www.forum2000.cz/redirect.php?id=200008916&lang=10000001
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/demokracie-a-lidska-prava-v-jihovychodni
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/demokracie-a-lidska-prava-v-jihovychodni-asii/prazska-deklarace/
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proto doporučuje, aby jednotlivé státy sledo-
valy etnické pozadí kontaktů policie s veřejnos-
� a data dále analyzovaly. 

Centrum ProEquality 

Výukový materiál pro NNO

Centrum ProEquality vydalo novou publikaci 
Gender in Development Ma�ers: Resource 
book and training kit for development prac��-
oners. Jedná se o výukový materiál určený NNO 
působícím v oblas� demokra�zace a lidských 
práv, rozvojovým NNO, jejich partnerským 
organizacím, ale i státním ins�tucím. Publika-
ce vznikla v rámci projektu Posilování kapacit 
rozvojových NNO v začleňování genderu, který 
podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

Publikace je ke stažení zde. 

Program Otevřete.cz

Cena Bílé lilie

Oldřich Kužílek, člen týmu pracujícího v pro-
gramu Otevřete.cz, obdržel cenu Bílá lilie, 
kterou letos poprvé udělovala stejnojmenná 
nadace Zdeňka Bakaly. Cena byla udělena za 
dlouhodobou péči o otevřenost státní správy 
a laureát cenu převzal z rukou Václava Havla. 
Další oceněnou byla místostarostka Černošic 
– paní Daniela Gö�elová.

U příležitos� mezinárodního dne boje pro� 
korupci, který připadá na 9. 12., byl vyhlášen 
jubilejní 10. ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno.

Transitions TOL

Past events: Egyptians in Prague: 
Learning From the Transition for Their 
Transition

Together with the Prague-based Associa�on 
for Interna�onal Affairs and the Czech Embassy 
in Cairo, Transi�ons organized a study visit to 
Prague for 10 Egyp�an journalists between 24 
and 31 October. Within the visit’s program, the 
par�cipants a�ended a four-day workshop on 
elec�on repor�ng, with European and Czech 
trainers. Sessions covered issues such as achie-
ving accuracy, impar�ality, and balance; inter-
viewing techniques; working with sta�s�cs and 
opinion polls; and using social networks in elec-
�on repor�ng and coopera�on between the 
media and elec�on monitors. The lead elec�on 
repor�ng trainer was Nicholas Nugent, a for-
mer BBC foreign affairs correspondent who 
now works as an independent consultant and 

trainer in broadcas�ng and journalism, specia-
lizing in news repor�ng and management. 

The visit, which partly focused on transfer-
ring the Czech experiences of the transi�on to 
democracy, also included a series of mee�ngs 
with Czech journalists, civil society ac�vists, 
and poli�cians, including the European Com-
missioner for Enlargement, Stefan Fule. This 
program was supported by the Czech Ministry 
of Foreign Affairs.

How Free the Media?

TOL Execu�ve Director Jeremy Druker par�ci-
pated in a panel discussion in Poland on the 
independence of the media in Central Europe. 
Other panelists included Stefan Hrib, editor in 
chief and founder of the Slovak weekly Tyzden, 
and Dominik Ksieski, publisher of a Polish local 
newspaper and president of the Polish Asso-
cia�on of Local Newspapers. The debate was 
moderated by Michal Olszanski, a well-known 
radio and television journalist, and featured 
a wide-ranging discussion on the poli�cal and 
financial pressures on the region’s media, to-

pics neglected by the media, and the quality of 
today’s repor�ng. The mee�ng was organized 
by Ashoka and served as an opportunity for 
Ashoka’s “News & Knowledge” fellows in Cen-
tral Europe to meet and speak about coopera-
�ng on cross-border projects. Last year, Jeremy 
was named an Ashoka Fellow in recogni�on of 
TOL’s media development work across Central 
and Eastern Europe and the former Soviet 
Union. 

Comming up in January

In January, TOL will once again offer its popular 
foreign correspondent training course. This in-
tensive, nine-day course will show par�cipants 
how to break into interna�onal repor�ng, 
mixing classroom training sessions from top 
foreign reporters with a prac�cal repor�ng 
exercise – researching, wri�ng and filing an 
actual story from Prague. The course is open to 
all, while scholarships will be provided through 
TOL’s grant programs to allow some top journa-
lists to a�end for free.

Panelists

Egyp�ans in Prague
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Sabina Dvořáková
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