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Naše mise

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

DEMAS pokračuje v budování 
kapacit NNO v zahraničí a v ČR 

DEMAS v rámci svých projektů pokračuje v bu-
dování kapacit neziskových organizací v zahra-
ničí. V květnu 2013 proběhl seminář na téma 
využi� internetu, sí� a nových médií ak�vními 
občany ve středosrbské Kragujevaci. Hlavním 
cílem tohoto semináře bylo seznámit srbské 
kolegy s příklady inovačních kampaní a projek-
tů a také s typologií možných ak�vit s využívá-
ním nových médií. 

Další v pořadí byl seminář v Jerevanu pro 
představitele arménských regionálních NNO, 
jež byl zorganizován ve spolupráci s místním 
partnerem Civic Development and Partner-
ship Founda�on (CDPF). Záměrem semináře 
bylo odborné proškolení v oblas� finančního 
a projektového managementu u různých typů 
projektů. Kromě výše zmíněného managemen-
tu se účastníci interak�vní formou seznámili 
s problema�kou zajištění udržitelnos� pro-
jektů a jejich evaluací, dodržením rozpočtové 
kázně či způsoby fundraisingu. Podle závěreč-
ného anonymního hodnocení účastníků byl 
seminář užitečný, jelikož všechny poznatky 
mohou využít v praxi. Je potěšitelné, že pra-
covníci místních NNO budou rádi v programu 
pokračovat a se zájmem se zúčastní nadchá-
zejících letních školení, která se budou věnovat 

občanské par�cipaci a komunikaci ve tře�m 
sektoru. 

Sekretariát DEMAS rovněž podporuje rozvoj 
NNO v ČR, a to především budováním kapacit 
svých členských a spřátelených organizací. 
Začátkem června se proto v Praze uskutečnilo 
školení s názvem „Komunikace NNO s okol-
ním světem“, na němž se účastníci dozvěděli 
např. jak napsat �skovou zprávu, jak komuni-
kovat s novináři nebo jak správně vést odborné 
debaty.

Visegrad-Balkan Public 
Policy Fund: 
Young Researchers Program

The DEMAS associa�on together with its 
partners from the Visegrad countries – Pon�s 
(Slovakia) and DemNet (Hungary), and West-
ern Balkan – Balkan Civil Society Development 
Network (Macedonia) and Kosovar Civil Society 
Founda�on (Kosovo) have already started their 
joint project focused on experience sharing in 
the field of public policy.

The main project ac�vity represents a series 
of one-month internships of either selected 
representa�ves of Balkan civil society or-
ganiza�ons, or individual researchers from the 

Balkans, in par�cular ins�tu�ons in par�cipat-
ing Visegrad countries. These internships will 
enable the selected par�cipants to gain first-
hand experience in two aspects: first, they will 
enhance their knowledge and skills in the re-
search field they would be pursuing; secondly, 
they will get more familiar with the issues and 
obstacles going hand in hand with the transfor-
ma�on and integra�on process. 

In July 2013 , a call for proposals is going 
to be announced. Applicants for the intern-
ships shall submit a research project proposal 
specifying their focus area, field of exper�se, 
background of the problem analyzed, their mo-
�va�on and their expecta�ons from the intern-
ship. An evalua�on commi�ee composed of 
a pool of experts from all partner organiza�ons 
will guarantee a transparent and highly quali-
fied selec�on process. At the end, six interns 
altogether would be selected, two for each 
Visegrad par�cipa�ng country. Their research 
proposals will be published and promoted 
through the websites of all partner organiza-
�ons, as well as of their respec�ve ins�tu�ons 
(if applicable).

Informa�on about the call will be dissemi-
nated via the wide network of partner organi-
za�ons and project’s web page h�p://vbyoung-
researchers.eu/

EU-Russia Civil Society Forum 
Protesting Against Persecution 
of the Civil Society in Russia

The Steering Commi�ee of the EU-Russia Civil 
Society Forum has issued a statement protest-
ing the growing persecu�on of independent 
civil society organisa�ons in Russia as a result 
of repressive legisla�on on “foreign agents”. 
The Forum cites the convic�ons meted out 
on two of its member organisa�ons, the GO-
LOS Associa�on and its regional partner, 
as well as the Kostroma Support Center for 
Civic Ini�a�ves. The fourth NGO convicted as 
a “foreign agent” is the St Petersburg LGBT 
film fes�val, Side by Side. In all, the authori�es 
have taken ac�on against more than 40 NGOs, 
many of them members of the Forum.

Společné aktivity

Práce ve skupinách během semináře v Jerevanu, květen 2013.

http://www.nadaciapontis.sk/sk/
http://demnet.hu/index.php?lang=en
http://www.balkancsd.net/
http://www.balkancsd.net/
http://www.kcsfoundation.org/?page=2,13
http://www.kcsfoundation.org/?page=2,13
http://vbyoungresearchers.eu/
http://vbyoungresearchers.eu/
http://eu-russia-csf.org/
http://eu-russia-csf.org/
http://eu-russia-csf.org/newsdetail/article/723.html
http://www.golos.org/
http://www.golos.org/
http://kostromanews.ru/
http://kostromanews.ru/
http://www.bok-o-bok.ru/
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In all cases brought against NGOs, the au-
thori�es have claimed that legi�mate civic ac-
�on and work suppor�ng human rights, fight-
ing corrup�on, protec�ng the environment, 
and civic control of the decision-making proc-
ess amounts to “poli�cal ac�vism.” The Forum 
fully supports the Russian NGOs in their princi-
pled posi�on of refusing to accept the discrimi-
natory label of a “foreign agent.” The campaign 
against independent NGOs may force dozens 
of the most ac�ve organisa�ons crucial for 
Russia’s civil society to close down. Such a de-
velopment will result in irrecoverable losses 
to the Russian civil society, the Forum warns.

The 31st EU-Russia summit 
took place in the Ural city 
of Yekaterinburg and again 
missed the chance to take 
down barriers between citizens 
from the EU and the Russian 
Federation.

The Steering Commi�ee of the EU-Russia Civil 
Society Forum comments on the conclusions 
drawn at the EU-Russia Summit in Yekaterin-
burg on 3–4 June in the statement cri�cizing 

in par�cular the fact that once again no agree-
ment on the facilita�on of visa regula�ons has 
been reached although the dra� of this agree-
ment has been wai�ng to be signed for more 
than a year already, as both sides claim.

CSF Steering Commi�ee appeals to the 
leadership and the parliaments of the EU 
countries and the Russian Federa�on to sign 
this contract on the significant facilita�on of 
the visa regula�ons and to include measures 
stated in “Recommenda�ons on the process of 
facilita�on and liberalisa�on of the visa regime 
between the European Union and the Russian 
Federa�on”, published in April 2013.

Aktivity jednotlivých členů

Amnesty International

3 minuty s Amnesty International

V půlce června odstartovala tradiční velká Am-
nesty kampaň za nespravedlivě vězněné „3 mi-
nuty stačí“. Amnesty se v ní snaží upozornit, 
že někdy stačí i pouhé 3 minuty času k pomoci 
druhým. Na www.3minutystaci.cz se tedy letos 
můžete potkat s Alesem Běljackijm, předse-
dou běloruské lidskoprávní organizace Vjasna. 
Známý ak�vista je uvězněn po nespravedlivém 
soudním procesu v roce 2011 za způsob finan-
cování své organizace, které v roce 2003 sebra-
ly úřady licenci.

Druhým vězněm, za kterého se snažíme 
bojovat, je Kim Džung-nam – jedenác�letý se-
verokorejský kluk, který se svou matkou náhle 
zmizel. Jeho strýc, lidskoprávní ak�vista, se obá-
vá, že jsou oba v koncentračním táboře Jodok. 

Tam je mučí, dávají jim minimum jídla a kdykoli 
jim hrozí poprava. Stejně jako sta�síce dalších 
vězňů v Jodoku se ničím neprovinil a je trestán 
za ak�vity někoho jiného.

Tře�m případem letošních 3 minut je indic-
ká učitelka a lidskoprávní ak�vistka Soni Sodi. 
Zatkli ji v roce 2011 za údajné napomáhání 
a podporu maois�ckým rebelům, kteří stojí za 
ozbrojenými povstáními pro� indické vládě. 
Soni přitom porušování lidských práv na straně 
rebelů i vlády vždy odsuzovala. Ve vazbě byla 
Soni mučena a sexuálně zneužívána.

Pro všechny žádáme propuštění, respekto-
vání svobod a zastavení násilí na nich páchané. 
Díky, jestli se k nám připojíte a pomůžete. Ně-
kdy to�ž stačí jen 3 minuty času a pomůžete 
zachránit něčí život. www.3minutystaci.cz

Svět se dočkal Smlouvy o obchodu 
se zbraněmi!

Od 2. dubna má svět po dlouhých letech snahy 
Smlouvu o obchodu se zbraněmi (Arms Trade 
Treaty, ATT). Přelomový dokument bude histo-
ricky poprvé regulovat vývoz zbraní a vojenské-
ho materiálu. Schválilo jej Valné shromáždění 
OSN a od 3. června smlouvu podepsalo už 
sedm desítek států včetně České republiky 
a velkých světových vývozců. Další přibývají. Na 

ra�fikaci mají státy 2 roky a až bude schválena 
alespoň 50, vstoupí defini�vně v platnost.

Amnesty Interna�onal se o přije� smlouvy 
snažila od devadesátých let, protože, jak znělo 
jedno z hlavních mo� velké celosvětové kam-
paně, obchod s banány nebo dinosauřími kost-
mi regulujeme, obchod se zbraněmi ale ne.

Ke globální kampani za přije� silné smlouvy, 
která mj. ošetřuje zákaz vývozu zbraní do zemí, 
kde hrozí jejich zneuži� pro� lidským právům, 
se přidala i česká sekce Amnesty. Už od roku 
2012 se advokační tým scházel se zástupci mi-
nisterstev zahraničí a průmyslu a obchodu, aby 
společně řešili otázku českého vývozu, která je 
také v mnoha směrech nedokonalá. Ak�visté 
připravili v březnu pe�ci adresovanou pě� nej-
větším vývozcům zbraní, kterým vévodí USA. 
Přidalo se více než 1 700 signatářů a Amnesty 
pak pe�ci zabalenou v maketě rakety předala 
zástupci amerického velvyslance. Smlouva 
nebyla schválena na speciální konferenci OSN 
na konci března, kde ji zablokovaly Írán, Sýrie 
a KLDR, Valné shromáždění ji ale pak velkou 
většinou 154 států 2. dubna přijalo.

V současné době se Amnesty angažuje zno-
vu na poli českého vývozu, kde hrozí odstraně-
ní posudku Ministerstva zahraničí ČR ohledně 
bezpečnos� cílových zemí z hlediska lidských 
práv z rozhodování o udělení licencí k prodeji. 
Více se dozvíte na zbrane.amnesty.cz, kde také 
můžete podepsat pe�ci pro� těmto chystaným 
krokům.

http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Statements/2013.06.08.-Statement_on_EU-RU_summit_ENG.pdf
http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Visa/CSF_visa_policy_brief_April_2013_eng_01.pdf
http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Visa/CSF_visa_policy_brief_April_2013_eng_01.pdf
http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Visa/CSF_visa_policy_brief_April_2013_eng_01.pdf
http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Visa/CSF_visa_policy_brief_April_2013_eng_01.pdf
http://eu-russia-csf.org/fileadmin/Docs/Visa/CSF_visa_policy_brief_April_2013_eng_01.pdf
http://www.3minutystaci.cz
http://www.3minutystaci.cz
http://zbrane.amnesty.cz/
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Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO)

Těžištěm transformačních ak�vit AMO v břez-
nu a dubnu bylo uspořádání několika studijních 
cest pro účastníky z východní Evropy. V rámci 
projektu Transfer of Visegrad Countries’ Expe-
rience in the Educa�on System Reform proběh-
la studijní cesta zaměřená na implementaci Bo-
loňského procesu v České republice, během níž 
běloruš� akademič� pracovníci navš�vili Prahu 
a Brno. Souběžně pokračovala realizace pro-
jektu v Bělorusku samotném (viz seminář o čes-
kých a slovenských zkušenostech v Minsku).

Projekt Public Administra�on Reform in 
Visegrad Countries: Lessons Learned for Bela-
rus and Ukraine pokračoval studijními cestami 
do Prahy, Varšavy a Budapeš�. Státní úředníci 
a exper� z Běloruska a Ukrajiny měli možnost 
navš�vit úřady státní správy a místní samosprá-
vy a v neposlední řadě proběhlo několik schů-
zek s nezávislými experty, díky kterým získali 
komplexní náhled na klady a zápory reforem 
veřejné správy ve visegrádských zemích.

Jednou z ak�vit projektu Alterna�vní vzdělá-
vání pro učitele Ukrajiny bylo uspořádání červ-
nového semináře o orální historii v Simferopo-
lu na Krymu, který byl spolupořádán Asociací 
krymsko-tatarských pracovníků ve vzdělávání.

Zástupkyně AMO se zúčastnily dubnového 
setkání Belarus Interna�onal Implementators 
Mee�ng v Bra�slavě a také květnového setkání 
první pracovní skupiny Fóra občanské společ-
nos� Východního partnerství v Bruselu. Přehled 
domácích a zahraničních vystoupení expertů 
AMO v poslední době naleznete zde.

Z tema�ckých publikačních výstupů AMO 
nabízíme např. briefing paper o poli�cké situa-
ci na Ukrajině od Michala Lebdušky (Ukrajinský 
poli�cký ring – první kola Vitalije Klička), text 
Jana Kužvarta o Sýrii (Jediný vítěz arabského 
jara), kri�ku Vlaďky Votavové nejen směrem 
k poslankyni Lesenské (Co se zahraničně poli-
�ckou negramotnos� českých poslanců?), ko-
mentář Víta Dostála obhajující V4 (Hezký a ne-
postradatelný Visegrád. Odpověď Edwardu Lu-
casovi) nebo článek Jakuba Kulhánka o Východ-
ním partnerství (Rusko a Východní partnerství: 
geopoli�cké soupeření proza�m nehrozí).

EUROPEUM

Má Evropa budoucnost? 

Ins�tut pro evropskou poli�ku EUROPEUM 
uspořádal debatu o budoucnos� Evropy v rám-
ci diskusního podvečera o budoucnos� EU 
nazvaným „Je EU automat?“, který pořádalo 

Zastoupení Evropské komise v České republice. 
Akce se uskutečnila 13. května 2013 v Centru 
současného umění DOX. Na debatě vystou-
pili Tomáš Halík, profesor Univerzity Karlovy 
v Praze, novinářka Kateřina Šafaříková a Radek 
Špicar, ředitel Aspen Ins�tute v Praze. 

Evropská unie budoucnost má, na tom se 
panelisté shodli již při odpovědi na počáteční 
otázku, tykající se stavu EU v roce 2023, a na-
s�nili nutné prvky pro úspěšnou budoucnost. 
Za�mco Kateřina Šafaříková si přeje, aby EU 
v roce 2023 měla svou takzvanou „bibli” či ně-
jaký příběh, který bude sloužit ke sdílení emocí, 
podle Tomáše Halíka je nutné především pečo-
vat o její hodnoty. Tyto hodnoty jsou podle 
něj potřebným balastem. Balast pochází z ho-
landské loďařské tradice a představuje za�žení 
lodě, jež zaručuje, že je loď stabilní a nepřevrh-
ne se. V tomto smyslu jsou i duchovní hodnoty 
EU �m základem, bez kterých by se „evropská 
loď“ převrhla. Radek Špicar věří v samotnou EU 
a přeje si její větší integraci v příš�ch letech. 
Dodal, že i během ekonomické krize se uká-
zalo, že Unie funguje a je dobrým projektem. 
Radek Špicar publiku připomněl situaci, kdy 
se francouzský prezident Sarkozy snažil řešit 
ekonomickou krizi ve Francii v roce 2008 jako 
obchodní válku mezi státy EU. „Nebýt Evropské 
komise, asi by to tak dopadlo,“ poznamenal 
Špicar. Naštěs� Evropská unie zasáhla a po-
mohla. Nebýt toho, nejvíce by ztra�la Česká re-
publika, která je závislá na exportu do velkých 
sousedních států. 

Po počátečním op�mismu zazněla z publika 
lehce provokující otázka – co je nutné udělat 
a jak, aby EU dále fungovala? Podle Radka 
Špicara by si lídři Unie neměli dávat až příliš 
ambiciózní cíle, neboť pokud je nesplní, vrá� se 
jim jako bumerang. Podle Kateřiny Šafaříkové 

je v EU příliš demokracie, což Unii paradoxně 
vnitřně oslabuje. Odsouhlasení důležitých 
opatření se natahuje, protože podléhají schvá-
lení dvace� sedmi členských zemí (od července 
pak dvace� osmi). EU tak například trvalo 
jeden a půl roku, než se členské země shodly 
na poslání peněz do Iráku na posílení místní 
bezpečnos�. Unie naopak musí být více akční 
a Kateřina Šafaříková vidí fungující Unii v sil-
nějších a vizionářských lídrech. Podle Tomáše 
Halíka je pak též potřeba posílit vědomí ev-
ropanství a to hlavně mezi mladými lidmi. Je 
nezbytné, aby generace současných mladých 
byla hrdá na to, že jsou Evropany. Panelisté dis-
kutovali i nad projektem EU jakožto federace. 
V rámci pudu sebezáchovy se Evropská unie 
musí vydat směrem k federaci, což bude jasný 
krok kupředu. Na závěr Radek Špicar doporučil 
EU směr, kterým se má vydat – musí docházet 
nejen k jejímu prohlubování, ale i rozšiřování.

Člověk v tísni

Sedmý ročník festivalu Jeden svět 
v Bruselu 

Výběr 13 dokumentů z letošního programu 
Mezinárodního fes�valu dokumentárních fil-
mů o lidských právech Jeden svět se od 21. do 
29. května promítal bruselskému publiku. Je-
den svět v Bruselu zahájil Stavros Lambrinidis, 
zvláštní představitel EU pro lidská práva, a Mar-
�n Povejšil, velvyslanec ČR při Evropské unii. 
Přehlídku filmů otevřel snímek Úžasný Ázer-
bájdžán. Jeho projekce se účastnil také právník 
a ak�vista In�gam Alijev a inves�ga�vní novi-
nářka Chadidža Ismailová, čelné osobnos� boje 
za dodržování lidských práv v Ázerbájdžánu.

Účastníci panelové diskuse o budoucnos� Evropy.

http://oeec.by/story/v-minske-izuchali-opyt-chehii-i-slovakii-v-reformirovanii-sistemy-vysshej-shkoly
http://oeec.by/story/v-minske-izuchali-opyt-chehii-i-slovakii-v-reformirovanii-sistemy-vysshej-shkoly
http://www.amo.cz/kalendar-akci/seminar-o-oralni-historii-v-simferopolu.html" \l ".UcKgUPkqxu4
http://www.amo.cz/novinky/prednasky-a-vystoupeni-expertu-amo.html" \l ".UcKhoPkqxu4
http://www.amo.cz/publikace/ukrajinsky-politicky-ring--prvni-kola-vitalije-klicka.html" \l ".UcKibPkqxu4
http://www.amo.cz/publikace/ukrajinsky-politicky-ring--prvni-kola-vitalije-klicka.html" \l ".UcKibPkqxu4
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/230408-jediny-vitez-arabskeho-jara/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/230408-jediny-vitez-arabskeho-jara/
http://amo.blog.ihned.cz/c1-59924700-co-se-zahranicne-polit
http://amo.blog.ihned.cz/c1-59924700-co-se-zahranicne-polit
http://amo.blog.ihned.cz/c1-59736040-hezky-a-nepostradatelny-visegrad-odpoved-edwardu-lucasovi
http://amo.blog.ihned.cz/c1-59736040-hezky-a-nepostradatelny-visegrad-odpoved-edwardu-lucasovi
http://amo.blog.ihned.cz/c1-59736040-hezky-a-nepostradatelny-visegrad-odpoved-edwardu-lucasovi
http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/rusko-a-vychodni-partnerstvi-geopoliticke-soupereni-prozatim-nehrozi
http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/article/rusko-a-vychodni-partnerstvi-geopoliticke-soupereni-prozatim-nehrozi
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Na projekce navazovaly panelové debaty 
s účas� poli�ků, zástupců mezinárodních ne-
vládních organizací a evropských ins�tucí. Deba-
tovat přijeli i někteří režiséři promítaných filmů 
a také šest ak�vistů z Kuby, Barmy, Podněstří, 
Ázerbájdžánu a Ruska. Celkem se na fes�valo-
vé filmy přišlo podívat 1 800 diváků. Jeden svět 
v Bruselu se letos uskutečnil již posedmé. Jeho 
cílem je především oslovit úředníky evropských 
ins�tucí a iniciovat jejich diskusi na významná 
společenská témata s lidskoprávními ak�visty 
a neziskovými organizacemi. Fes�val pořádal 
Člověk v �sni spolu s Českým centrem Brusel 
a Stálým zastoupením ČR při EU.

V deví� evropských metropolích, New Yorku 
a Washingtonu se u příležitos� 15. výročí fes�-
valu budou konat Ozvěny Jednoho světa. Více 
zde: h�p://www.jedensvet.cz/fes�val/ozveny

Významní lidskoprávní aktivisté v Praze

Na pozvání Člověka v �sni přijelo do Prahy 
několik významných lidskoprávních ak�vistů, 
kteří se zde setkávali s poli�ky, zástupci ob-
čanské společnos� nebo novináři. Po loňském 
zrušení výjezdních doložek na Kubě mohou po 
mnoha letech cestovat také kubánš� disiden�. 
Do Prahy tak mimo jiné zavítala Berta Soler, 
vůdčí postava kubánského hnutí Dámy v bí-
lém (Las Damas de Blanco), nebo Roberto 
de Jesús Guerra, zakladatel kubánské �skové 
agentury Hablemos Press.

Berta Soler se během své krátké návštěvy 
setkala například s biskupem Václavem Ma-
lým nebo ministrem zahraničních věcí Karlem 
Schwarzenbergem. Hnu� Dámy v bílém (h�p:
//www.damasdeblanco.com/), kterému nyní 
předsedá, bojuje za propuštění poli�ckých 
vězňů na Kubě a za dodržování lidských práv na 
ostrově. Vzniklo během takzvaného Černého 
jara v roce 2003, kdy Castrův režim udělil mno-
haleté tresty několika desítkám členů opozice. 
Jejich ženy, matky, sestry nebo dcery na jejich 
podporu organizovaly nedělní pochody v cent-
ru Havany, a to i přes různé výhružky, by� i po-
licejní zadržení. Ak�vita hnu� pokračuje, i když 
vězni z roku 2003 byli propuštěni. Na Kubě je 
to�ž stále asi šedesát poli�ckých vězňů a opo-
nen� režimu čelí každodenní šikaně, fyzickým 
útokům nebo spíše krátkodobým zadržením. 
„Jedna z Dam v bílém, Sonija Garro, je již rok ve 
vězení, aniž by pro� ní a jejímu manželovi bylo 
vzneseno jakékoliv obvinění,“ říká Berta Soler, 
která reformy Castrova režimu považuje jen za 
kosme�cké úpravy.

Roberto de Jesús Guerra založil �sko-
vou agenturu Hablemos Press (h�p://www.
cihpress.com/) poté, co strávil téměř dva roky ve 
vězení za to, že protestoval pro� šikaně režimu 
vůči na vládě nezávislým novinářům. On, stej-

ně jako ostatní členové Hablemos Press, nadále 
čelí šikaně a represím ze strany režimu. Guerra 
strávil ve vězení tři a půl roku a byl asi stopade-
sátkrát zatčen. Jeho agentura Hablemos Press 
vydává pravidelně jednou týdně newsle�er 
a jednou za měsíc časopis, kde se věnuje různým 
společenským, poli�ckým i kulturním tématům. 
Distribuci zajišťují sami autoři, kteří je rozdávají 
na ulici. Vedle toho se agentura snaží monitoro-
vat porušování lidských práv na Kubě. (Rozhovor 
z prosince 2012 pro HN: h�p://dialog.ihned.cz/
c1-58926030-roberto-de-jesus-guerra) 

Člověk v �sni pracuje na Kubě již od roku 
1997, zasazuje se za dodržování lidských práv 
na ostrově a podporuje vznik svobodné občan-
ské společnos�.

V květnu Prahu navš�vila také Chadidža 
Ismailová, významná ázerbájdžánská inves�ga-
�vní novinářka a ak�vistka, která otevřeně ho-
voří o korupci v Ázerbájdžánu na vlnách vysílání 
rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda. Při své 
práci se potýká s nevybíravými prak�kami au-
torita�vního režimu a vydíráním. „Natočili mě 
při sexu s přítelem a ty záběry mi poslali. Chtěli, 
abych se dobře chovala. Rozhodla jsem se, že 
nebudu ,hodná‘, jak po mně chtěli… Myslím, že 
se vláda poohlédne po jiných prostředcích, jak 
mě umlčet,“ vysvětlila Ismailová.

Chadidža Ismailová za svou práci dostala 
několik novinářských ocenění, mimo jiné i cenu 
za odvahu od Mezinárodní federace žen v mé-
diích v roce 2012. 

V Ázerbájdžánu vládne od pádu Sovětského 
svazu rodinný klan Alijevů. Po smr� Gejdara 
Alijeva převzal v roce 2003 prezidentskou funk-
ci jeho syn Ilham. Nynější zesílený vládní útok 
na práva občanské společnos� souvisí s úsilím 
vlády oslabit opozici před prezidentskými vol-
bami, které se budou konat letos v říjnu. Vláda 

se v poslední době snaží omezovat svobodu 
internetu, zatýká blogery a nezávislé novináře, 
stejně jako občanské ak�visty. Ázerbájdžánské 
vedení se také snaží, aby se o situaci v zemi ve 
světě mluvilo co nejméně.

Rozhovor pro ČTK najdete zde

 

Nadace Forum 2000

V rámci zářijové konference Forum 2000 
vystoupí i Jeho Svatost dalajlama

Účast na 17. výroční konferenci Forum 2000 
s názvem „Společnos� v přerodu“, která pro-
běhne letos v Praze ve dnech 15. až 17. září, 
potvrdilo k dnešnímu dni přes čtyři desítky 
významných světových osobnos�. Pozvání na 
konferenci přijali např. Jeho Svatost dalajlama, 
americká folková zpěvačka a ak�vistka Joan 
Baez, francouzský politolog Jacques Rupnik, 
nositel Nobelovy ceny míru Frederik Willem 
de Klerk či filozof Roger Scruton. Plný seznam 
potvrzených delegátů naleznete zde.

Konference je tradičně otevřená široké ve-
řejnos� a účast na ní je po předchozí registraci 
zdarma. Registrace je možná pouze prostřed-
nictvím jednoduchého online systému a probí-
há do 5. září 2013 nebo do vyčerpání kapacity. 
Více informací naleznete zde.

Hlavním tématem letošní konference budou 
různé aspekty společenských transformací 
po celém světě, jejich problémy, důsledky 
a budoucí perspek�vy. Konference pokračuje 
v rozvíjení odkazu zakladatele Nadace Forum 
2000 Václava Havla. Předběžný program nalez-
nete na stránkách Nadace Forum 2000. Hlavní 
část konference bude opět vysílána v přímém 
přenosu.

17. září se uskuteční přednáška Jeho Svatos� dalajlamy v O2 areně.
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„Zájemci z řad široké veřejnos� se také 
budou moci zúčastnit veřejné přednášky Jeho 
Svatos� dalajlamy v O2 areně, plánované 
na úterý 17. září,“ říká výkonný ředitel Nadace 
Forum 2000 Jakub Klepal. Podrobnější infor-
mace o přednášce Jeho Svatos� dalajlamy 
budou včas zveřejněny na stránkách Nadace 
Forum 2000.

Jaký byl NGO Market 2013?

Začátkem května proběhl v Národní technické 
knihovně v Praze 14. veletrh neziskovek NGO 
Market 2013. Na veletrhu se představilo 197 ne-
ziskových organizací a navš�vilo jej téměř 3 000 
návštěvníků z řad odborné i široké veřejnos�.

NGO Market byl zahájen dopoledním od-
borným programem pro zástupce neziskových 
organizací, kteří si mohli vybrat mezi přednáš-
kou o online fundraisingu a panelovou diskusí 
věnovanou dárcovství. Kromě prezentací nezis-
kovek mohl každý navš�vit bohatý doprovodný 
program. 

Podobně jako v minulém roce i tentokrát 
předcházela veletrhu mezinárodní konference, 
které se zúčastnilo více než sto zástupců nezis-
kových organizací. Témata příspěvků konferen-
ce se týkala měření efek�vity neziskovek na 
internetu, hodnoty dobrovolnické práce, trans-
parentnos� neziskovek nebo komunikace s ve-
řejnos� ohledně dopadů činnos� organizace.

Více informací o veletrhu naleznete na we-
bových stránkách Nadace Forum 2000, kde si 
můžete také prohlédnout fotografie nebo si 
zopakovat abecedu ak�vního občana.

Transitions

Sowing the seeds of online activism 
throughout Moldova

Of all the countries Transi�ons works in, 
Moldova has been a standout success when it 
comes to social media. 

In the last four years, not only has the coun-
try’s youth wholeheartedly embraced social 
networking and online ac�vism, but Chisinau 
has also seen the rise of one of the post-So-
viet bloc’s most fer�le blogospheres (see this 
month’s success story for a great example).

This is in no small part due to the �reless 
efforts of our team and our local partners at 
MediaPoint, who have been par�cularly busy 
this spring.

In late March, TOL project manager Andrei 
Fornea and MediaPoint, through the support 
of the Na�onal Endowment for Democracy and 
the Transi�on Promo�on Program of the Czech 
Foreign Ministry, launched the na�onwide 
New Media Academy, a series of 10 training 
events across the country, including two in the 
separa�st region of Transdniester.

These workshops, four of which took place 
this month, have focused on building social 
media skills and implemen�ng social innova-

�on projects, and will benefit 150 young peo-
ple na�onwide.

The trainers, Radu Lisita and Viorel Rodi-
deal, both of whom are alumni of TOL’s social 
media courses, have also worked with par�ci-
pants on ways to improve local projects, such 
as regional blogging websites Tineri Trasnet 
and Hincesteni Online.

Taking such training to young people liv-
ing outside of the capital is vital to helping 
Moldova’s online community grow (and can be 
a much-appreciated social and crea�ve lifeline 
to some of Moldova’s more geographically iso-
lated youth).

While the country’s online ecosystem is in-
deed blooming, the majority of the voices s�ll 
come from Chisinau. But with MediaPoint’s 
help – and a li�le elbow grease and inspira�on 
from the New Media Academy’s alumni – we 
can expect to see a new crop of blogs come 
autumn.
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