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Naše mise

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

Otevřený dopis HRDN

Koncem března se DEMAS připojil k otevře-
nému dopisu bruselského Human Rights and 
Democracy Network (HRDN), jehož je členem, 
adresovanému EU komisařce pro obchod a ko-
misaři pro regulace. Dopis se týká nutnosti re-
vize „Handbook for Trade Sustainability Impact 
Assessment“, která je již z roku 2006, a násled-
né konzultace s nevládním sektorem. Více in-
formací najdete zde.

DEMAS zve na NGO Market

Těšíme se na viděnou na XVI. veletrhu nezisko-
vek NGO Market, který se letos uskuteční 23. 4. 

od 11 do 18 hodin ve Foru Karlín. Více informa-
cí naleznete zde. 

Cyklus debat  
o transformační politice

Spolu se Zastoupením Evropské komise v ČR 
DEMAS pořádá debatní cyklus o transformační 
politice, tedy o podpoře demokracie, lidských 
práv a občanské společnosti, v evropsko-unij-
ním kontextu. Bude se jednat celkem o čtyři 
tematicky dělená diskusní odpoledne, která 
budou zaměřena například na ekonomickou 
diplomacii, vývoj občanské společnosti v Rus-
ku, země s nejtěžšími totalitárními režimy atp. 
První část s podtituly Spojenectví světových 

demokracií jako protiváha autoritativních 
režimů a Hard Case Countries se uskuteční 
v Brně na Fakultě sociálních studií Masary-
kovy univerzity ve středu 22. 4., druhý blok 
pak v úterý 28. 4. v Praze v Evropském domě 
a bude zaměřen na Problematiku transfor-
mační spolupráce z pohledu ČR a EU a Kon-
krétní případy transformační spolupráce. 
Třetí blok zaměřený na Demokracii a vzdělá-
vání a Podporu demokracie a lidských práv 
jako součást zahraniční politiky ČR z pohledu 
politických stran proběhne jako součást me-
zinárodní konference Forum 2000 v polovině 
září. Poslední se bude zabývat Ekonomickou 
diplomacií a Ruskem a je naplánován na le-
den 2016. Pro aktuální informace navštěvujte  
www.demas.cz.

Společné aktivity

Aktivity jednotlivých členů

Amnesty International

Na Den Tibetu, tradičně 10. března, uspořádala 
česká sekce Amnesty International happening 
před čínskou ambasádou. Umožnila tak stov-
kám zájemců vyjádřit nesouhlas s čínskými re-
presemi v oblasti a podporu Tibeťanům.

Letos jsme považovali za nezbytné reagovat 
na výroky předních představitelů ČR, které vy-
volávají dojem, že se stav lidských práv v Číně 
zlepšuje. Z přímého výzkumu přitom víme, 
že porušování lidských práv v Tibetu i jinde 
v Číně v obrovské míře pokračuje. 

Proto jsme dali najevo, že s výroky českých 
politiků nesouhlasíme – prostor zaplavily pa-

pírové bubliny se vzkazy, promluvili řečníci, 
zahrála kapela Zrní a nakonec vystoupaly nad 
budovu velvyslanectví i mýdlové bubliny jako 
symbol nafouknuté propagandy o dobrém 
stavu lidských práv v Číně a Tibetu. Stovky lidí 

podepsaly petici adresovanou prezidentovi 
Zemanovi a ministrovi zahraničí Zaorálkovi, ve 
které signatáři vyjadřují nespokojenost s re-
prezentací našeho postoje vůči porušování 
lidských práv v Číně.

http://www.demas.cz/novinky/7877-otev-en-dopis-hrdn
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/ngo-2015/
http://www.demas.cz
http://tibet.amnesty.cz/situace
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Jsme přesvědčeni, že kritiku porušování lid-
ských práv není možné považovat za vměšo-
vání do vnitřních záležitostí. Naopak, jedná se 
o jeden z pilířů globální ochrany lidských práv. 
Tento happening je proto jedním z manifestů 
občanů České republiky, kteří se s jednáním 
našich předních představitelů v této věci ne-
ztotožňují. Více informací viz: tibet.amnesty.cz.

Člověk v tísni

V Praze vzniklo Centrum pro občanskou 
společnost v postsovětských zemích

V únoru se veřejnosti oficiálně představilo 
nové Centrum pro občanskou společnost (Pra-
gue Civil Society Centre), které bude podporo-
vat občanské iniciativy v zemích Východního 
partnerství, v Rusku a v zemích Střední Asie, 
kde jsou mnohdy pod stále větším tlakem tam-
ních režimů.

Cílem Centra je prosazování hodnot otevře-
nosti, tolerance, principů právního státu, lid-
ských práv a důstojnosti. „Chceme podporovat 
nejen tradiční neziskovky, ale rovněž inovativní 
neformální iniciativy a projekty nebo tvůrčí je-
dince, jako jsou blogeři, filmaři, umělci či ne-
závislí badatelé. Budeme se také zaměřovat na 
oslovení mladších generací a lidí působících 
mimo hlavní města,“ vysvětluje ředitel Centra 
Rostislav Valvoda.

Centrum bude neziskovým organizacím 
a občanským iniciativám udělovat flexibilní 
granty umožňující jejich fungování i ve stále 
složitějších podmínkách. Centrum bude také 
organizovat semináře a workshopy, na kterých 
se budou potkávat představitelé občanské spo-
lečnosti z různých zemí regionu. Hodlá také roz-
víjet příležitosti pro stáže a stipendijní pobyty 
v České republice a dalších zemích střední Ev-
ropy. Ve spolupráci s jednou z českých univerzit 
též plánuje založit magisterský studijní obor 
„transformační studia“.

Centrum má tři zakladatele: respektovaný 
polský think-tank Institute of Public Affairs, 
norskou organizaci Human Rights House Foun-
dation a českou společnost Člověk v tísni, která 
vyhrála mezinárodní výběrové řízení na vybu-
dování Centra.

Uznávaný historik Timothy Snyder je jed-
ním z členů správní rady. Centrum již v lednu 
uspořádalo v aule Filozofické fakulty Univerzi-
ty Karlovy jeho veřejnou přednášku s názvem 
„Ukrajina, Rusko a klíčový význam občanské 
společnosti“. 

Video a shrnutí zde: http://www.clovekvtisni.
cz/cs/clanky/prednaska-timothy-snydera-video-
-a-shrnuti; http://www.praguecivilsociety.org/. 

Syrská učitelka převzala Homo Homini

Syrská učitelka Su’ád Nawfal převzala během 
zahájení festivalu Jeden svět lidskoprávní oce-
nění Homo Homini. „Cena patří Su’ád Nawfal 
nejen pro její odvahu veřejně ukázat svůj ne-
souhlas se zločinným chováním Islámského 
státu v Rakka, ale i za její dlouhodobý nenásilný 
protest vůči jednomu z nejkrutějších režimů, 
který Asad v Sýrii zavedl,“ říká Šimon Pánek, 
ředitel společnosti Člověk v tísni, která cenu 
každoročně uděluje. „Jejím prostřednictvím 
chceme vyjádřit podporu mnoha dalším Sy-
řanům, kteří se aktivně a nenásilně staví proti 
extremismu a teroru, ať už přichází z kterékoliv 
strany,“ dodává Pánek. 

Su’ád Nawfal v létě 2013 přes dva měsíce 
demonstrovala s transparenty před sídlem ISIS 
proti jeho chování v Sýrii, častým únosům a za-
váděným represím. Její boj za svobodu a spra-
vedlnost začal ale mnohem dříve a obracel se 
proti útlaku a bezpráví Asadova režimu. Když 
v Sýrii propukla revoluce, byla mezi prvními, 
kdo se přestal bát provládních milicí, a otevře-
ně vyjadřovala svou touhu po pádu režimu.

Záznam projevu Su’ád Nawfal: http://www.
clovekvtisni.cz/cs/clanky/syrska-ucitelka-pre-
vzala-homo-homini?src=112; http://www.
clovekvtisni.cz/cs/clanky/lidskopravni-cena-
-homo-homini-byla-udelena-syrske-ucitelce-
-postavila-se-rezimu-basara-assada-i-islamske-
mu-statu

Příběhy z Kavkazu dostaly  
komiksovou formu

Dvanáct příběhů lidí, kteří se na severním Kav-
kaze stali oběťmi úřední svévole, mučení nebo 
neosvětlených únosů, tvoří výstavu Příběhy bez 
konce. Společnost Člověk v tísni z nich vytvo-
řila 12 komiksů. „Vycházeli jsme z dokumentů 
ruské lidskoprávní organizace Memorial,“ říká 
autorka výstavy Tereza Fantlová. V současnosti 
výstava cestuje po Německu. Výstavu je možné 
zapůjčit a vystavit ji ve vašich prostorách. Ori-
ginální verze výstavy se skládá ze čtrnácti pa-
nelů. Výstavu můžete po dohodě s námi dostat 
i v elektronické verzi a vytvořit vlastní instalaci 
vhodnou do vašeho prostoru. Více na strán-
kách výstavy: www.bezkonce.com.

Den pro Kubu a pochod v bílém  
přes Karlův most

Ve středu 18. března, v den výročí vypuknutí 
Černého kubánského jara, společnost Člověk 
v tísni a Českobratrská církev evangelická tra-
dičně připomněly porušování práv na Kubě 
a podpořily hnutí Dámy v bílém. Tento rok se 

akce účastnila také Sonia Garro – jedna z čle-
nek hnutí Dámy v bílém, kterou nedávno v rám-
ci dohody USA–Kuba propustili z vězení. Sonia 
Garro strávila za mřížemi téměř tři roky, aniž 
by se dočkala soudu. Kuba na přelomu roku 
uzavřela s USA dohodu o zlepšování vzájem-
ných vztahů, v rámci které došlo i k propuštění 
dalších 53 politických vězňů, včetně Sonji Gar-
ro. I přesto k porušování práv na ostrově stále 
dochází. Před dvěma a půl měsíci byl například 
zadržen umělec El Sexto za to, že chtěl v parku 
vypustit prasátka pomalovaná nápisy Raúl a Fi-
del. Dosud se z vězení nevrátil. Reportáž ČRo: 
http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zpra-
va/1468320; http://www.clovekvtisni.cz/cs/
clanky/disidentka-sonja-garro-vystoupi-v-pra-
ze-po-trech-letech-za-mrizemi-ji-propustili-di-
ky-dohode-mezi-usa-a-kubou?src=112.

Jeden svět

Začátkem března se v Praze konal Mezinárod-
ní festival dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět. I letošní ročník byl velmi 
úspěšný a přilákal tisíce diváků, kteří měli mož-
nost sledovat zajímavé dokumenty a diskuto-
vat s hosty v pofilmových debatách. Festival se 
dál přesouvá do 33 českých a moravských měst 
a začátkem května bude výběr filmů z Prahy 
promítnut také v Bruselu. Více na http://www.
jedensvet.cz/2015/.

EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 
společně se Zastoupením Evropské komise 
v ČR a Informační kanceláří Evropského parla-
mentu uspořádal řadu seminářů na evropská 
témata. Jedním z nejúspěšnějších z nich byl se-
minář o vztazích EU a Ruska, kde zaznělo mno-
ho zajímavých názorů:

„Dle Romancova trpí Rusko historickým po-
citem křivdy a touží se stát nikoliv významným, 
nýbrž naprosto privilegovaným a prvotním ak-
térem na mezinárodním poli. Füle přiznal, že 
sankce EU Rusko nepoloží a ani nemají takový 
účel, ale že EU musí nějakým způsobem na rus-
kou agresi reagovat. Možná, že právě krize na 
Ukrajině bude jakýmsi ,budíčkem‘ v EU.“

http://tibet.amnesty.cz
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prednaska-timothy-snydera-video-a-shrnuti
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prednaska-timothy-snydera-video-a-shrnuti
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prednaska-timothy-snydera-video-a-shrnuti
http://www.praguecivilsociety.org/
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/syrska-ucitelka-prevzala-homo-homini?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/syrska-ucitelka-prevzala-homo-homini?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/syrska-ucitelka-prevzala-homo-homini?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/lidskopravni-cena-homo-homini-byla-udelena-syrske-ucitelce-postavila-se-rezimu-basara-assada-i-islamskemu-statu
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/lidskopravni-cena-homo-homini-byla-udelena-syrske-ucitelce-postavila-se-rezimu-basara-assada-i-islamskemu-statu
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/lidskopravni-cena-homo-homini-byla-udelena-syrske-ucitelce-postavila-se-rezimu-basara-assada-i-islamskemu-statu
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/lidskopravni-cena-homo-homini-byla-udelena-syrske-ucitelce-postavila-se-rezimu-basara-assada-i-islamskemu-statu
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/lidskopravni-cena-homo-homini-byla-udelena-syrske-ucitelce-postavila-se-rezimu-basara-assada-i-islamskemu-statu
http://www.bezkonce.com/
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/disidentka-sonja-garro-vystoupi-v-praze-po-trech-letech-za-mrizemi-ji-propustili-diky-dohode-mezi-usa-a-kubou?src=112
http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/1468320
http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/1468320
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/disidentka-sonja-garro-vystoupi-v-praze-po-trech-letech-za-mrizemi-ji-propustili-diky-dohode-mezi-usa-a-kubou?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/disidentka-sonja-garro-vystoupi-v-praze-po-trech-letech-za-mrizemi-ji-propustili-diky-dohode-mezi-usa-a-kubou?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/disidentka-sonja-garro-vystoupi-v-praze-po-trech-letech-za-mrizemi-ji-propustili-diky-dohode-mezi-usa-a-kubou?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/disidentka-sonja-garro-vystoupi-v-praze-po-trech-letech-za-mrizemi-ji-propustili-diky-dohode-mezi-usa-a-kubou?src=112
http://www.jedensvet.cz/2015/
http://www.jedensvet.cz/2015/
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EUROPEUM také vydalo několik dalších blo-
gů, které naleznete na www.europeum.blog.
ihned.cz a které se věnovaly aktuálním téma-
tům, jako je odchod Řecka z eurozóny, útoky na 
Charlie Hebdo či čerpání evropských fondů.

Od konce roku 2014 nás můžete kromě Fa-
cebooku (EuropeumPrague) sledovat také na 
Twitteru (EuropeumPrague).

Forum 2000

Nadace Forum 2000 vzpomíná  
na Borise Němcova

Jako delegát se zúčastnil konferencí Nadace Fo-
rum 2000 v roce 2005 a 2011. Nijak se netajil 
kritikou ruské pozice v ozbrojeném konfliktu na 
východě Ukrajiny. Boris Němcov, ruský opoziční 
politik a aktivista, byl zavražděn 27. února 2015. 

Boris Němcov a Václav Havel na konferenci  
Nadace Forum 2000 v roce 2005.

Šestnáctý ročník veletrhu neziskovek: 
NGO Market 2015  
se koná 23. dubna v Praze

Na NGO Marketu 2015, který se bude konat 
ve čtvrtek 23. dubna v prostorách Fora Karlín 
v Praze, představí svou činnost více než 200 ne-
ziskových organizací z České republiky i zahra-
ničí. Letošním ústředním tématem je globální 
rozvoj. 

Připraven je bohatý doprovodný program 
sestávající z řady workshopů, kulatých stolů 
a přednášek. Více o veletrhu se dozvíte na www.
ngomarket.cz a také na našem Facebooku.

Občanské Bělorusko

Občanské Bělorusko na Jednom světě

Představitelé Občanského Běloruska se během 
letošního festivalu Jeden svět zúčastnili tří pro-
jekcí filmu Made in BY a následných diskuzí. 

Dvě akce proběhly v Praze v rámci Jednoho 
světa na školách (4. a 13. března 2015 v Lucer-
ně) a 27. března se film promítal pro veřejnost 
v Muzeu umění a designu v Benešově. 

Tématem filmu je běloruská alternativní kul-
tura, skrze kterou je poukazováno na nejpalči-
vější problémy současného Běloruska. Rozesta-
věné červené a žluté kostky ve veřejném pro-
storu, cedule na krku s nápisem „Nejsem gay“ 
či nazí herci v divadle neznamenají nesouhlas 
se současným běloruským režimem, i přesto 
kvůli tomu umělcům v Bělorusku hrozí vězení. 
O undergroundu, provokativních představe-
ních, (ne)pochopení běloruského režimu pro 
současné umění a obecně o životě a aktuální 
situaci v poslední evropské diktatuře se poté 
diváci dozvěděli více během diskuzí po skonče-
ní promítání.

Spouštíme nový web  
Občanského Běloruska

V roce 2015 oslavíme deset let od doby, kdy 
Občanské Bělorusko začalo pomáhat rozvíjet 
občanskou společnost a demokracii v Bělorus-
ku. V této souvislosti mj. spouštíme novou verzi 
našeho webu, kde najdete články o Bělorusku, 
informace o naších aktivitách a kampaních, roz-
hovory, výroční zprávy apod. Nový web spou-
štíme na staré adrese www.civicbelarus.eu,  
a pokud budete mít jakékoli komentáře, pošle-
te je prosím na: info@civicbelarus.eu. 

Transitions

TOL and PASOS Release Internet 
Freedom Reports on Visegrad Countries

Released on March 12, the reports show that 
the level of Internet freedom is high in the Vi-
segrad Four (Czech Republic, Hungary, Poland, 
and Slovakia), but there are big differences in 
terms of rights of freedom of expression, level 
of surveillance of online activity by police and 
intelligence agencies, and on the way the Inter-
net is governed. The preparation of the reports 
was supported by Google. For the full reports 
and more background, please see the project 
website.

V4 Prevention

From 23 to 25 February 2015, several TOL staff 
members attended the third workshop in the 
“V4 Prevention” series for the prevention of 
mass atrocities. Organized by the Budapest 
Centre for the International Prevention of Ge-
nocide and Mass Atrocities, the event took pla-
ce in Prague, at the Madarsky Institut and the 
Institute of International Relations, and featu-
red Transitions as its Czech Republic partner. 

The project targeted mainly staff members 
from the Ministries of Defense, Interior, Fore-
ign Affairs, Justice, and intelligence services, as 
well as researchers and civil society members 
from the four Visegrad Group member count-
ries (Hungary, the Czech Republic, Poland, and 
Slovakia). The participants attended lectures, 
discussions and country simulations with the 
aim of building skills for the prevention of ge-
nocide and mass atrocities in the V4 group.

The Tales of Transition
 

In January, we held Tales of Transition, a spe-
cial one-month course to mark the milestone 
25th anniversary of the fall of the Berlin Wall 
and the sweeping changes that took place 
throughout Central and Eastern Europe. Based 
on our popular foreign correspondent course 

http://www.europeum.blog.ihned.cz
http://www.europeum.blog.ihned.cz
http://www.ngomarket.cz/
http://www.ngomarket.cz/
https://www.facebook.com/NGOmarket
http://www.jedensvet.cz/2015/filmy-a-z/29130-made-in-by
http://www.civicbelarus.eu
mailto:info@civicbelarus.eu
http://www.internetfreedomvisegrad.org/
http://www.internetfreedomvisegrad.org/
http://www.genocideprevention.eu/v-4-prevention/v-4-prevention-2015-edition/
http://toleducation.org/courses/foreign-correspondent/
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for aspiring reporters, the course entailed 
a week in Prague with participants attending 
lectures and workshops with experts from top 
media organizations including the BBC, The 
New York Times, and Radio Free Europe / Radio 
Liberty. Students then headed off to one of the 
Visegrad countries to do on-the-ground report-
ing. After collecting the material for their sto-
ries, students returned to Prague, where our 
faculty led them through the writing, editing, 
and polishing process.

With generous support from the Interna-
tional Visegrad Fund, Transitions was able to 
provide scholarships to a select group of na-
tionals from all four Visegrad countries. “I en-
joyed it greatly,” said Denisa Udzanova from 
Slovakia. “It has given me the opportunity to 
meet like-minded people, pursue my inter-
ests, engage creatively, and share a passion for 
learning.” Added Hungary’s Kira Palfai: “I am 
really lucky because I had a chance to meet 
with those great journalists, I know that nor-
mally I would never meet with them, and the 
best thing was that we could hear real-life sto-
ries about foreign reporting.”

Our upcoming activities, please spread 
the word!

TOL Education | toleducation.org | @TOL_edu | 
Facebook 

International Multimedia Reporting – May 9–28, 
2015

Foreign Correspondent Course – July 4–14, 2015

Business and Financial Reporting – July 5–13, 2015

Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe
Asociace pro mezinárodní otázky
Centrum pro komunitní práci
Centrum pro studium demokracie a kultury
Člověk v tísni 
EUROPEUM
Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
PASOS
Transitions

Organizace s pozorovatelským statusem:
Arcidiecézní charita Praha
Amnesty International
CEELI Institute

Vydání tohoto čísla bylo umožněno díky  
finanční podpoře Ministerstva zahraničních  
věcí České republiky.

©DEMAS – Asociace pro podporu demokracie 
a lidských práv, 2015

Tiráž

Činnost DEMAS je určována nezávisle  
a výhradně členskými organizacemi,  
nevyjadřuje žádné politické či ideologické  
postoje nebo zájmy jakékoli instituce.

První číslo Zpravodaje DEMAS 
vychází v dubnu 2015

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:  
Jakub Klepal (předseda), Pavel Pšeja, Rostislav 
Valvoda, Vlaďka Votavová (místopředsedkyně)

Výkonná ředitelka: 
Sabina Malcová

Crimea: The Anatomy of a Crises

In February we published our latest e-book: 
Crimea: The Anatomy of a Crisis, a compila-
tion of articles from TOL’s past coverage about 
Russia‘s annexation of Crimea, placed in the 

context of the long-running disputes over the 
region.

All of our e-books are available on Amazon. 
Proceeds will contribute to further developing 
TOL’s content and journalism projects. Thank 
you for your support.
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