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Naše mise

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

Společné aktivity
Seminář DEMAS v Kragujevaci,
Srbsko
Ve dnech 19.–20. února se v Kragujevaci
uskutečnil seminář zaměřený na možnos�
zapojování veřejnos� a budování partnerství
na místní úrovni. Seminář byl pořádán Sekretariátem DEMAS spolu s členskou organizací
Agora CE v rámci projektu na posílení kapacit
srbských NNO. Cílem semináře bylo především
nabídnout účastníkům inspira�vní příklady ze
zemí EU tak, aby je byli schopni případně adaptovat do podmínek v Srbsku. Seminář, jehož
se zúčastnili pracovníci NNO a místní správy,
vyvolal ze strany cílové skupiny velký zájem.
Na semináři byl věnován větší důraz na samostatnou práci účastníků v pracovních skupinách
nežli na zahlcení teorií. Tento interak�vní způsob práce všichni účastníci oceňovali, jelikož si
pod vedením odborníka mohli nově načerpané
vědomos� rovnou odzkoušet na modelových
situacích.

celku, tak i s jejími jednotlivými členskými organizacemi. NGO Market, který pořádá členská
organizace DEMAS Forum 2000 se uskuteční
3. května 2013 v Národní technické knihovně
(podrobněji viz níže).

Expertní workshop EU-Russia
Civil Society Fora v Moskvě
na téma zjednodušení vízových
procedur mezi Ruskem a EU
V rámci projektu „EU-Russia Civil Society Forum“ koordinovaného Sekretariátem DEMAS
se v Moskvě ve dnech 14.–16. března uskutečnil workshop expertní skupiny projednávající
otázky zjednodušení vízového styku mezi EU
a Ruskem. Workshop navázal na předešlé ak�vity Fóra v oblas� vízové problema�ky, mezi
které patřil apel pro� opětovnému zavedení víz
pro posádky dopravních prostředků EU ze strany Ruské federace a recipročnímu opatření ze
strany EU formulovaný společně s Visa-free Europe Coali�on. Další markantní ak�vitou bylo

sepsání analýzy s doporučením – policy paper,
paper
požadující zveřejnění seznamu „Společných
kroků vedoucích k zrušení krátkodobých víz”,
ke kterému následně došlo v březnu 2013. Posun v této oblas� společně s aktuálním jednáním o zrušení víz pro držitele služebních pasů
byly hlavními tématy workshopu, kterého se
zúčastnili zástupci neziskového sektoru a akademické sféry z Ruska a EU.
Expertní skupina se na setkání dohodla
na publikování dvou dokumentů reagujících
na aktuální situaci v otázkách vízového styku
mezi EU a Ruskem. První z nich se zaměří na
konkrétní doporučení týkající se nových kategorií, které by měly profitovat z vydávání víz
nebo lepšího uplatňování stávajících právních
předpisů (např. vízového kodexu). Dokument
byl rozpracován na moskevské schůzce a bude publikován v průběhu dubna 2013. Na
tento dokument naváže komplexnější výzkum
problema�ky, jehož výsledky budou prezentovány ve formě policy papers na zářijové Valné
hromadě členů EU-Russia Civil Society Forum.
Víc informací o workshopu a činnos� vízové
expertní skupiny poskytne internetová stránka
Fóra a stránka projektu na Facebooku.

Práce ve skupinách na semináři v Kragujevaci,
Srbsko, únor 2013.

V nejbližší budoucnos� bude DEMAS pokračovat v implementaci ak�vit v rámci výše zmíněného projektu uspořádáním studijní cesty
do Brna pro srbské kolegy a dalšího semináře
v Kragujevaci. Mimo jiné představí Sekretariát
DEMAS na počátku května svou práci na již
tradičním veletrhu neziskových organizací NGO
Market, kde se široká veřejnost bude mít možnost seznámit jak s ak�vitami pla�ormy jako

Účastníci workshopu v Moskvě (zleva doprava): Oleg Korneev (Jean Monnet Postdoctoral Fellow,
Migra�on Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Ins�tute,
Florencie), Vadim Voynikov (EU Centre, Bal�c Federal Univeristy, Kaliningrad), Yuri Dzhibladze (člen
Řídicího výboru Fóra, Center for Development of Democracy and Human Rights, Moskva), Aigulle
Sembaeva (German-Russian Exchange, St. Petersburg), Peter Van Elsuwege (European Ins�tute
of Ghent University), Kris�na Smolijaninovaite (EU-Russia Civil Society Forum).
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Aktivity jednotlivých členů
Asociace pro mezinárodní
otázky (AMO)
AMO v rámci svých projektů transformační
spolupráce dokončila práci plánovanou na rok
2012 v Ukrajině a Egyptě. O výstupech projektu Alterna�vní vzdělávání pro učitele Ukrajiny
se více dozvíte zde a o projektu Upevňování
demokra�ckého povědomí v egyptské společnos�: Civic Pole zde.
V roce 2013 bude projekt Civic Pole pokračovat ve vytváření pla�ormy o reformní agendě
v egyptské společnos�. Dále bude realizována
druhá etapa ukrajinského projektu pro učitele
na Krymu a v Bělorusku. AMO naváže na své
předešlé ak�vity týkající se taktéž občanského vzdělávání. Projekt zaměřený na reformu
veřejné správy v Ukrajině a Bělorusku nabídne
v první polovině roku další studijní cesty a stáže ve visegrádských zemích. Zprávu ze studijní
cesty do Bra�slavy naleznete zde.
AMO měla možnost v lednu 2013 hos�t
předního amerického odborníka na asijsko-americké vztahy, profesora Davida Shambaugha, který v Praze představil svou knihu
China Goes Global. Záznam z jeho přednášky
naleznete zde.
Výzkumné centrum AMO představilo v březnu 2013 výroční publikaci Agenda pro českou
zahraniční poli�ku 2013, která se věnuje prioritním tématům české diplomacie. Analy�ci
AMO ohodno�li českou zahraniční poli�ku za
rok 2012 známkou 3, přičemž nejvíce kri�zovali
českou evropskou poli�ku. Více informací o publikaci naleznete zde.
Z dalších publikačních výstupů AMO upozorňujeme na dva výstupy Zory Hesové: polemiku
s Janem Kavanem o arabském jaru a kri�ku
Zemanových an�islámských výroků. Vít Dostál
také komentoval české prezidentské volby pro
portál openDemocracy. AMO navázala mediální spolupráci s časopisem Přítomnost, kde jsou
dostupné některé z našich textů.
AMO již tradičně spolupořádá Visegrádskou
letní školu v polském Krakově, přihlášku je
možné zaslat do 31. března.

EUROPEUM
Seminář Post-arabské jaro
Ins�tut pro evropskou poli�ku EUROPEUM
uspořádal 13. března seminář s názvem „Post-arabské jaro“, který se zabýval situací na Blízkém východě a v severní Africe téměř dva roky
po vypuknu� první z revolucí v Tunisku. Na

tomto semináři vystoupili pan Petr Hladík, zástupce ředitele Odboru států Blízkého východu
a severní Afriky Ministerstva zahraničních věcí
ČR, a paní Lucia Najšlová, analy�čka Ins�tutu
pro evropskou poli�ku EUROPEUM a výzkumná pracovnice Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy. Seminář začal prezentacemi obou
expertů, poté následovala diskuse s publikem.
Petr Hladík ve svém příspěvku nejprve nas�nil
poli�ku Evropské unie vůči severoafrickým zemím, které prošly revolucemi. Zmínil především
jednotlivé nástroje finanční pomoci, jako například zvýhodněné půjčky Evropské inves�ční
banky či Evropské banky pro obnovu a rozvoj,
rozšíření s�pendií v rámci programu Erasmus-Mundus či program na podporu nejchudších
regionů Tuniska. Ve své prezentaci rovněž
popsal, jak se v oblas� změnila bezprostřední
humanitární pomoc na dlouhodobější pomoc
rozvojovou, ve formě podpory konkrétních
projektů. Poté se zaměřil na českou poli�ku
vůči zemím severní Afriky. První projekt financovaný českou vládou se uskutečnil v Tunisku,
poté se ak�vity českých nevládních organizací,
které konkrétní projekty prováděly, přesunuly
do Egypta, kde byly v loňském roce podpořeny
tři projekty v celkové výši 3,5 mil. Kč. Jen pro
srovnání, jedná se cca o 10 % celkové částky
věnované na transformační spolupráci se
všemi zeměmi, které česká vláda podporuje.
Lucia Najšlová navázala na svého předřečníka
výčtem očekávání, která zazněla v evropském
mediálním diskursu po začátku arabského
jara. Především převládala skepse k budování
demokracie v regionu, zhoršení postavení Izraele a celkové zhoršení stability v této oblas�.
Podle Lucie Najšlové se tyto obavy nepotvrdily,
naopak se v mnohých zemích uskutečnily demokra�cké volby a země procházejí reformním
procesem a budováním ins�tucí. Problémem
zůstává vnitřní bezpečnost a především stav
ekonomiky, který byl jednou z příčin vyvolání
revolucí v arabských zemích. Lucia Najšlová kri�cky zhodno�la poli�ku EU vůči tomuto regionu za poslední dva roky a nazvala ji „opatrnou“.
Vyznačuje se principem 3M – money, mobility,
market. Za�mco první pilíř rela�vně funguje
(peníze do regionu různými kanály proudí
a podporují úsilí vlád v jejich transformační
práci), oblast mobility vykazuje velké rezervy,
což se projevuje např. v neexistenci zjednodušeného systému vydávání víz pro osoby, které
pravidelně navštěvují země Evropské unie.
Podobné nedostatky pak vykazují i ak�vity
v rámci tře�ho pilíře, trhu. I přes deklarované
poli�cké snahy konkrétní jednání o omezení
obchodních bariér a vytvoření dohod o volném
trhu nijak nepokročila. Evropskou unii proto
čekají v tomto regionu ještě mnohé výzvy.
Seminář se uskutečnil v rámci série seminářů

o aktuálních otázkách evropské integrace,
pořádaných pro veřejnost v Evropském domě,
které EUROPEUM organizuje pro Zastoupení
Evropské komise a Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice.

Publikace
Policy paper The EU in the East: too ambi�ous
in rhetoric, too unfocused in ac�on. Napsaly
Lucia Najšlová a Věra Řiháčková z Ins�tutu pro
evropskou poli�ku EUROPEUM a Olga Shumylo-Tapiola (Carnegie Europe).
Tento policy paper byl jedním z výstupů
projektu Think Global – Act European IV pod
vedením organizace Notre Europe – Ins�tut
Jacques Delors. Autorky ve svém příspěvku
hodno� východní poli�ku EU, ve které se nedaří naplnit vytyčené cíle. EU se v tomto ohledu
musí především zaměřit na oblas�, kde již má
své zkušenos� (příkladem může být podpora
dialogu mezi vládou a občanskou společnos�
či samotná podpora nestátní aktérů). Nelze
opomíjet ani roli ostatních hráčů v dané oblas�
– Turecka a Ruska. Tento policy paper navrhuje
možnos� zefek�vnění přístupu EU ke svým východním sousedům.
Working Paper Foreign Democracy Assistance in the Czech and Slovak Transi�ons: what lessons for the Arab world? napsán pro FRIDE A European think tank for global ac�on (Španělsko).
Napsala Lucia Najšlová.
Po zhroucení autorita�vních vlád ve střední
a východní Evropě po roce 1989 proudilo do
tohoto regionu mnoho druhů pomoci nejen
od veřejnos� ze Západu, ale i od soukromých
donorů ze Spojených států amerických, Kanady, Evropy či Japonska. Článek představuje
pomoc, která tehdy do této čás� Evropy přišla
od nejdůležitějších donorů, a její vliv na demokra�cký rozvoj regionu. Autorka také zvažuje
možnos�, které se naskýtají pro státy Blízkého
východu a severní Afriky v rámci zahraniční
demokra�cké pomoci, a tvrdí, že zahraniční
pomoc v tomto komplexním regionu pravděpodobně nebude tak úspěšná, jako v případě
středo- a východoevropských zemí.

Člověk v tísni
Homo Homini
Ázerbájdžánský právník In�gam Alijev převzal
v Pražské křižovatce cenu Homo Homini za
svou odvahu a nasazení při obhajobě lidských práv v Ázerbájdžánu. Během slavnostního zahájení fes�valu dokumentárních filmů
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Jeden svět mu ji předal ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg.
Ve svém projevu In�gam Alijev připomněl,
že v jeho zemi jsou stále pošlapávána zákládní
práva a svobody a vzpomněl osud několika
odpůrců tamního režimu. Mimo jiné upozornil
i na blížící se prezidenstké volby v Ázerbájdžánu, v jejichž souvislos� se ještě zvyšuje tlak na
občanskou společnost.
In�gam Alijev předložil více než 200 případů
k Evropskému soudu pro lidská práva, v současnos� očekává verdikt 40 jím připravených případů. Jeho žaloby uspěly v řadě kauz, týkajících
se volebního práva, svobody shromažďování,
svobody slova a práva na spravedlivý proces.
Kromě toho poskytoval právní pomoc řadě
ak�vistů perzekuovaným za pokojné protesty,
rozkrývání korupce nebo kri�cké články.
Společnost Člověk v �sni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem nebo skupinám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného
řešení poli�ckých konfliktů.

Yoani Sanchézová v Praze
Více jak týden strávila v České republice známá
kubánská blogerka Yoani Sanchézová, která po
několika letech dostala povolení vycestovat
z Kuby. „Nejsem tu proto, že režim se nakonec
rozhodl nechat nás disidenty cestovat, ale proto, že poli�cky už bylo neudržitelné držet nás
v izolaci na ostrově,” říká Yoani Sanchézová.
Její program byl nabitý schůzkami s novináři, debatami s veřejnos� a návštěvami ins�tucí.
Sanchézová zakládá na Kubě první nezávislé
noviny, které za�m mohou vycházet jen neoficiálně. Zajímala se proto o fungování a technické zázemí českých sdělovacích prostředků.
Inspiraci čerpala například v České �skové
kanceláři, redakci Českého rozhlasu i bulvárního deníku Blesk.
Člověk v �sni, který Yoani Sanchézovou
do Česka pozval, připravil i několik veřejných
vystoupení, během kterých se diskutovalo
o situaci na Kubě. Yoani se například setkala se
studenty žurnalis�ky v Praze a vystoupila během slavnostního zahájení fes�valu dokumentárních filmů Jeden svět. V rámci fes�valu také
debatovala s diváky po projekci filmu Zakázané
hlasy, ve kterém je Yoani Sanchézová jednou
z aktérek. Bylo to vůbec poprvé, co Yoani mohla o filmu veřejně diskutovat.
Přátelského přije� se Yoani dostalo i na Ministerstvu zahraničí, kde se setkala s ministrem
zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem.
Vřelé přivítání ji připravili i členové českého
PEN klubu, kteří ji během setkání ve své kanceláři přijali za svou členku.
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Škola videoaktivismu
V době konání fes�valu dokumentárních filmů
Jeden svět se Praze konala i škola videoak�vismu určená nevládním organizacím z Ruska,
Ukrajiny, Běloruska a Podněstří. Pro účastníky
videoškoly zorganizoval Člověk v �sni sérii seminářů a prak�ckých cvičení, během kterých
se učili pracovat s kamerou, natáčet a stříhat
získaný materiál. Připravil pro ně také manuál,
který shrnuje základní pravidla, jak organizovat
kampaně, a ukazuje také příklady dobře fungujících kampaní.

Výstava v NG
Národní Galerie v Praze ve spolupráci s Člověkem v �sni pořádá výstavu výtvarnice Štěpánky
Šimlové, jejíž obrazy a mul�mediální instalace
čerpají z autorčina pobytu v Karenském státě
na východě Barmy. Šimlová návštěvníkům zprostředkovává všudypřítomné napě� způsobené
latentní hrozbou válečného konfliktu mezi etnikem Karenů a centrální barmskou vládou.
Výstavu, která ve Veletržním paláci potrvá do
28. dubna 2013, doplní komentovaná prohlídka
a diskuse ohledně etnických konfliktů v Barmě.
Akce se uskuteční 25. dubna v 17.30.

poli�ckých stran, transformační spravedlnost,
média, vzdělávání, zahraniční poli�ku i kulturní
faktory jako náboženství a historickou paměť.
Mezi prvními potvrzenými účastníky jsou
nositelé Nobelovy ceny míru Jeho Svatost dalajlama a Elie Wiesel, bývalý australský ministr
zahraničí Gareth Evans, členka Evropského parlamentu a bývalá maďarská ministryně zahraničí Kinga Göncz, britský novinář Edward Lucas
a filozof a politolog Roger Scruton.
Konference je otevřená pro veřejnost
zdarma a velká část programu bude vysílána
v přímém přenosu na webových stránkách
Fora 2000. Pro účast na většině diskusí je
nezbytné se předem zaregistrovat. Registrace
bude zahájena 1. června 2013. Více informací
naleznete zde.

Téměř 200 neziskovek se představí
na NGO Marketu 2013
Veletrh neziskovek NGO Market 2013 se
uskuteční v pátek 3. května v Národní technické knihovně v Praze a představí téměř
200 českých neziskových organizací působících
v nejrůznějších oblastech od sociálních služeb
přes podporu demokracie a lidských práv až
po vzdělání a výchovu či ochranu životního
prostředí.

Nadace Forum 2000
Forum 2000 se letos zaměří na
společenské transformace
Sedmnáctá výroční konference Forum 2000 se
uskuteční ve dnech 15.–17. září 2013 v Praze
a dalších městech. Téma letošní konference
vychází z odkazu Václava Havla a diskuse se
budou věnovat ob�žím, možnostem i rizikům
transformačních procesů v zemích od post-sovětského regionu přes arabský svět až po
La�nskou Ameriku a Asii.
Cílem je lépe porozumět tomu, co je při přechodu od autoritářského režimu k demokracii
nezbytné, ale i příčinám zastavení nebo obrácení těchto procesů. Diskuse se zaměří na ins�tucionální, ústavní a společenský vývoj, dynamiku

Jeho Svatost dalajlama se zúčastní letošního
Fora 2000.

NGO Market 2013 se uskuteční 3. května v Praze.

Veletrh bude pro veřejnost otevřen od
11 do 18 hodin a po celou dobu bude probíhat
bohatý doprovodný program. Během workshopů, diskusí a prak�ckých ukázek se návštěvníci seznámí například s novým projektem online komunitní pla�ormy Hearth.net, dozví se
o významu čtení pro dě� a uvidí ukázky práce
Lékařů bez hranic. Pozornost bude věnována
také tématu ak�vního občanství.
Řada organizací se letos rozhodla zpestřit
své prezentace. Návštěvníci se tak budou moci
setkat s patronem Alzheimer nadačního fondu
Janem Hřebejkem, s lední medvědicí Paulou
z Greenpeace nebo s historickými postavami
Zlatého pruhu Polabí. Na veletrhu naleznete
také pojízdnou knihovnu s literaturou z neziskového sektoru, dobročinný bazar Domova
Sue Ryder i dětský koutek. Další novinkou pro
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návštěvníky bude slosování dárků, které věnovaly vystavující organizace.
Součás� veletrhu bude odborný program
pro zástupce neziskovek a firem. Po úspěchu
v minulém roce se opět uskuteční setkání
s názvem Dobrý obchod, které poskytuje neziskovkám a firmám jedinečnou příležitost ke
směně či uzavření spolupráce. NGO Marketu se
zúčastní také významný zahraniční host, přední
odborník na online fundraising Nick Allen.
Vstup na veletrh a všechny akce je zdarma.
Podrobný program naleznete na www.ngomarket.cz.

Rozhovor s Yoani Sánchez o současné
Kubě i Václavu Havlovi
Začátkem března 2013 navš�vila Nadaci Forum
2000 známá kubánská blogerka a disidentka
Yoani Sánchez. Od ředitele Fora 2000 Jakuba
Klepala obdržela pozvání na letošní konferenci
Forum 2000, které by se velmi ráda zúčastnila,
pokud jí to ale Castrův režim umožní.
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Člověka s naprosto čistým morálním kreditem
známým nejen na Kubě, ale i ve světě. Každopádně jeho smrt zafungovala jako impuls, který
náš disent spojil. Opozice na Kubě je sice názorově hodně rozmanitá, v základních bodech
se ale všichni shodnou. Považuji za dobré, že
zástupci opozice mají na řadu věcí odlišné názory, ale v otázkách nutnos� demokra�začního
procesu jsou všichni jednotní.
Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Setkání Joan Baez s přáteli Václava Havla
V prosinci přijela do Prahy na pozvání Fora
2000 americká folková zpěvačka Joan Baez,
aby zde zavzpomínala na Václava Havla, který
byl jejím blízkým přítelem a s nímž se v posledních letech několikrát setkala během konference Forum 2000. Joan Baez se zde zúčastnila
diskuse v kavárně Krásný ztráty, která se kromě
vzpomínání na život a dílo Václava Havla zaměřila na možnost umělců angažovat se v boji za
lidská práva. Shrnu� diskuse si můžete přečíst
zde.

Transitions
Getting tech savvy in Georgia
Given the recent poli�cal turbulence in Georgia, a free press and a vocal civil society are
more important than ever.

Yoani Sánchez na návštěvě v Nadaci Forum 2000.

Jak je na Kubě vnímána osobnost Václava
Havla?
Když jsem poprvé četla Havlovu esej Moc
bezmocných, tak jsem si ji raději obalila oficiálními novinami Granma, aby to nikdo neviděl.
Pro kubánskou vládu to�ž zůstává Václav Havel
synonymem ďábla. Většina obyčejných Kubánců ho ale vnímá jako osobnost, kterou velmi
obdivují. Především kvůli tomu, že se mu podařilo provést transformaci komunis�ckého systému k demokracii velmi dobrým způsobem.
Pro disidenty je pak Havel člověkem, který je
nikdy neopus�l a vždy se jim snažil pomoci, jak
nejlépe uměl.
V jaké míře poznamenala kubánský disent
loňská smrt Oswalda Payi Sardiñase? Je kubánská opozice jednotná?
V případě Payi je velká škoda, že jsme přišli
nejen o nejvýznamnějšího opozičního poli�ka
současnos�, ale také o poli�ka budoucnos�.

As part of our work to bring new tools to
independent media, a team from our partners
at SourceFabric traveled to Tbilisi to conduct
their fi�h and final training with two media
organiza�ons (Tv Kavkasia and Media.ge). The
training, made possible with the support of
the Na�onal Endowment for Democracy and
the Czech Foreign Ministry, focused on uploading ar�cles (both new and archived) to their
new websites in order to prepare for a public
launch.
The overall objec�ve of this one-year project
is to increase the impact of a targeted group of
independent media ins�tu�ons, allowing them
to play a greater role on the media scene and
as public watchdogs over Georgia’s democra�za�on.
Both organiza�ons have expressed excitement about the fresh design and increased
func�onality of their sites, which are built on
SourceFabric’s respected Newscoop content
management system. Nino Jangirashvili, director of Kavkasia TV, told us she was looking
forward to the increased audience the new site
would bring. “We are so pleased that we will
have a website that will allow us to not only
upload the programs broadcast on TV but also
create unique content,” she said.
You can get a sneak peek at what both
news organiza�ons have in store here (kavkasia.lab.sourcefabric.org and mediage.lab.sourcefabric.org).

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