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Naše mise

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

Debatní cyklus  
o transformační politice

V uplynulých týdnech uspořádala asociace DE-
MAS  spolu  se  Zastoupením  Evropské  komise 
v  ČR  dvě  debatní  odpoledne  o  transformační 
politice, z nichž každé se skládalo ze dvou na-
vazujících  debat.  První  dvě  diskuze  se  konaly 
22. dubna na FSS MU v Brně na téma Spojenec-
tví světových demokracií jako protiváha autori-
tativních režimů a Hard Case Countries. 

Promítání úvodního slova o problematice autori-
tativních režimů od Chrise Walkera na FSS MU.

Druhé  dvě  diskuze  proběhly  28.  dubna 
v  Evropském  domě  v  Praze  na  téma  Proble-
matika transformační spolupráce z hlediska ČR 

a  EU  a  Konkrétní  případy  transformační  spo-
lupráce. Závěry ze všech čtyř debat si můžete 
přečíst zde.

V  debatním  cyklu  o  transformační  politice 
bude DEMAS pokračovat zase na podzim, ten-
tokrát v rámci mezinárodní konference Forum 
2000.

NGO Market 2015

Ve čtvrtek 23. dubna se v prostorách Fora Kar-
lín sešlo několik stovek neziskových organizací, 
aby  zde  společně  představily  svou  práci.  DE-
MAS a jeho členové nemohli chybět! Na NGO 

Marketu měly organizace možnost prezentovat 
svoji práci, navázat nové kontakty nebo se ales-
poň nechat inspirovat prací ostatních.

Další  informace o NGO Marketu naleznete 
zde.

Společné aktivity

Aktivity jednotlivých členů

Panel o transformační spolupráci z pohledu ČR 
a EU v Evropském domě v Praze.

NGO Market 2015.

Amnesty International

Studenti opět vyrazili sbírat  
Dopisy v ulicích

10 škol  z celého Česka se na konci května za-
pojilo  do  tradiční  akce  Amnesty  International 
Dopisy v ulicích. Studenti při ní sbírají podpisy 
na podporu lidských práv v konkrétních přípa-
dech. Letos  je zaměřena na právo na vzdělání 
a požaduje zajištění rovného přístupu ke vzdě-
lání v České republice, Íránu a Sieře Leone. Je 
tak jednou z hlavních aktivit kampaně za rovný 
přístup ke vzdělání „Smažme rozdíly“.

Andrej, kterému je 15 let, se do ČR přestěho-
val ze Slovenska, když byl ve 4. třídě. O rok poz-

ději propadl z češtiny. Poslali ho na psychologic-
ké vyšetření.  Testy mu přišly  lehké. Přesto mu 
doporučili, aby z běžné základky přestoupil do 
základní školy praktické. Výuka  je velmi  jedno-
duchá, Andrej tu patří k nejlepším žákům. Rom-
ským dětem se v Česku nedostává vzdělání, na 
jaké mají právo.  Jsou oddělovány od ostatních 
žáků, anebo dokonce umisťovány do škol pro děti 
s lehkým mentálním postižením (ZŠ praktické).

Beháre je íránská studentka a aktivistka za 
práva žen. V prosinci 2009 ji zadrželi právě kvůli 
jejím  studentským  aktivitám.  Několik  měsíců 
strávila na samotce. Íránské úřady omezují prá-
vo na vzdělání studentských aktivistů a vylučují 
je z univerzit kvůli uplatňování práva na svobo-
du projevu.

Marie ze Sierry Leone  je  18letá  student-
ka.  V  období  krize  způsobené  epidemií  eboly 
přijala nabídku muže,  že  jí  bude platit  za  sex, 
aby uživila celou rodinu. Zanedlouho však otě-
hotněla  a  kvůli  novému nařízení  vlády  se  teď 
nemůže vrátit do školy a pokračovat ve studiu. 
Úřady  zakázaly  všem  těhotným  dívkám  složit 
závěrečnou zkoušku.

V minulých  letech byly Dopisy v ulicích  za-
měřené  na  případy  nespravedlivě vězněných 
lidí.  Celkem  už  jsme  usilovali  o  propuštění 
12 lidí z Číny, Kamerunu, Sýrie a dalších zemí – 
7 z nich poté bylo skutečně propuštěno! Mimo 
jiné  to  byl  běloruský  disident  Ales  Bělljackij, 
syrský právník Muhannad Hasání nebo  Íránka 
Sakíne Aštíaníová odsouzená k trestu smrti za 

http://www.demas.cz/novinky/8013-debatn-cyklus-o-transforma-n-politice-zpr-vy-z-debat-2
http://www.forum2000.cz/en/projects/ngomarket/ngo-2015/
http://amnesty.cz/smazmerozdily/
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nevěru. Je zřejmé, že akce jako Dopisy v ulicích 
výrazně přispívají  tomu, aby se osudy  lidí  i  si
tuace v daných zemích skutečně změnily.

Studenti si  to uvědomují a každoročně  jich 
na  jaře a na podzim vyrazí do ulic  s podpiso-
vými kartami stovky z celé republiky. A i letoš-
ní  květnový  ročník  Dopisů  v  ulicích  byl  velmi 
úspěšný  –  studentům  se  podařilo  shromáždit 
přes 2 000 podpisů!

Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO)

Projekty

V rámci transformační spolupráce AMO v letoš-
ním roce pokračuje ve víceletých projektech, ve 
kterých rozvíjíme zkušenosti a kontakty získané 
v předchozích fázích projektu. V Bělorusku byla 
v březnu a dubnu uspořádána série dvouden-
ních školení pro učitele a metodisty na témata 
mediální výchovy inkluzivního vzdělávání. Více 
informací o projektu podpořeném z Programu 
transformační  spolupráce  MZV  ČR  naleznete  
zde. 

Workshop v Akademii postgraduálního  
vzdělávání vedený novinářem Davidem Klimešem 
z Univerzity Karlovy v Praze.

Na Ukrajině  byla  distribuována  revidovaná 
verze metodické příručky „Žijící historie – me-
toda ústní historie ve školách“. V dubnu potom 
proběhly  v  Chersonu  a  Mykolajivu  praktické 
semináře  ukrajinských  expertů  vyškolených 
v  loňském  roce  v  České  republice  k  tématu 
možností využití metody ústní historie ve výuce 
moderních dějin na středních školách. Jedním 
z  lektorů  byl  pracovník  nově  vzniklého  Ukra-
jinského  institutu  národní  paměti.  Semináře 
pro pedagogy vyučující historii a sociální vědy 
a také vysokoškolské studenty Chersonské stát-
ní univerzity a Černomořské státní univerzity se 
setkaly s velkým ohlasem. Více informací o pro-

jektu  podpořeném  z  Programu  transformační 
spolupráce MZV ČR naleznete zde. 

Brněnská  Katedra  sociální  pedagogiky Ma-
sarykovy  univerzity,  s  níž  dlouhodobě  spolu-
pracujeme, iniciovala sbírku materiální pomoci 
pro rodiny, které trpí důsledky konfliktu na vý-
chodě Ukrajiny. 

Pedagogové a lektoři v prostorách Mykolajivské 
radnice.

Ředitelka  AMO  Vlaďka  Votavová  prezen-
tovala  v  květnu  před  Výborem  pro  záležitosti 
Evropské  unie  Senátu  Parlamentu  ČR  české 
iniciativy  podporující  reformu  vzdělávání  na 
Ukrajině. Zde naleznete více informací o dosa-
vadním projektu AMO v této oblasti podporo-
vaném MZV ČR.

Setkání ukrajinských odborníků s místopředsed-
kyní Senátu ČR Miluší Horskou v Praze.

AMO  uzavřela  rozsáhlý  výzkum  zaměřený 
na dosavadní  vývoj,  stav a budoucnost  inicia
tivy  Východního  partnerství.  Projekt  Trendy 
Východního  partnerství  ukázal,  že  dle mínění 
oslovených expertů ze zemí Visegrádské skupi-
ny a Východního partnerství je pro úspěch re-
forem ve východní Evropě zapotřebí nabídnout 
partnerským zemím jasnou evropskou perspek-
tivu. Zároveň by EU měla zjednodušit vízovou 
politiku  vůči  partnerským  zemím  a  podpořit 
občanskou společnost. Na webových stránkách 

projektu najdete přehledné vizualizace výsled-
ků i analytickou studii, která získaná data inter-
pretuje a formuluje doporučení pro období po 
summitu v Rize.

Výsledky  projektu  podpořeného  Meziná-
rodním  visegrádským  fondem  byly  prezento-
vány na mezinárodní konferenci v Bruselu ana-
lytiky  Nikolou  Karasovou  a  Václavem  Lídlem. 
O  stejném  tématu  hovořil  Václav  Lídl  také  na 
konferenci v Kyjevě.

Východním  partnerstvím  se  také  zabývaly 
obědy pro novináře, které AMO organizuje za 
podpory  Friedrich  Naumann  Foundation  for 
Freedom.  Jednalo se o  setkání  se slovenským 
poslancem, bývalým ministrem financí a šéfem 
poradců  ukrajinské ministryně  financí  Ivanem 
Miklošem, českým zvláštním zmocněncem pro 
Východní  partnerství  Petrem  Marešem  a  ve-
doucím  ruské  sekce  v  polském OSW Markem 
Menkiszakem. 

Briefing papers

AMO vydala briefing papery srovnávající struk-
turální  reformy  v  Řecku,  na  Slovensku  a  na 
Ukrajině a zabývající se chybami druhé minské 
dohody. Příspěvky na AMO blogu zaměřené na 
českou zahraniční politiku se věnovaly konflik-
tu na Ukrajině, politice Viktora Orbána vůči Ru-
sku, poškozené image České republiky na Ukra-
jině  a  politické  krizi  v Makedonii.  V Respektu 
jsme komentovali snahu Aleksandra Lukašenka 
profilovat se jako mírotvorce v době, kdy režim 
naopak s vidinou blížících se voleb sahá k dal-
ším represivním opatřením.

Veškeré informace o naší činnosti najdete ne-
jen na webu a Facebooku, ale také na Twitteru. 

CEELI Institut

Boj proti korupci: CEELI Institut uspořádal 
trénink pro vyšetřovatele a žalobce

Ve dnech 11.–15. května 2015 se v sídle CEELI  
Institutu  uskutečnil  již  potřetí  protikorupční 
trénink zaměřený na vyšetřování a soudní stí-
hání korupce ve veřejné správě. 

Tréninku, který je určený především pro vy-
šetřovatele a státní zástupce, se zúčastnilo více 
než 40 účastníků z osmi zemí světa, mimo jiné 
z Arménie, Gruzie, Libérie, Moldavska, Sloven-
ska, Tuniska nebo Ukrajiny. Interaktivní trénink 
nabídl účastníkům ucelený a praktický přehled 
o aktuálních metodách vyšetřování, sbírání dů-
kazů a jejich přípravě pro soudní líčení. Trénink 
byl veden špičkovými mezinárodními odborní-
ky, kteří mají  s vyšetřováním korupce dlouho-
leté zkušenosti, včetně například expertů, kteří 

Václav Lídl představuje Trendy východního  
partnerství na Stálém zastoupení ČR v Bruselu.

http://www.amo.cz/mezinarodni-projekty/belorusko/obcanske-vzdelavani-pro-beloruske-skoly.htm#.VXqJ3vntmko
http://www.amo.cz/editor/image/produkty1_soubory/oral-history_brochure_ukraine_book-web.pdf
http://www.amo.cz/editor/image/produkty1_soubory/oral-history_brochure_ukraine_book-web.pdf
http://www.amo.cz/mezinarodni-projekty/ukrajina/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele-1.htm
http://www.online.muni.cz/udalosti/5886-univerzita-sesbirala-plny-kamion-s-humanitarni-pomoci-pro-ukrajinu#.VR1qZfmsX55
http://www.amo.cz/mezinarodni-projekty/ukrajina/ceska-podpora-transformace-ukrajinskeho-vzdelavaciho-systemu.htm
http://trendy2015.amo.cz/
http://trendy2015.amo.cz/
http://www.amo.cz/probehle-akce/eastern-partnership-trends-before-riga.html#.VVn4j_ntmko
http://iwp.org.ua/ukr/public/1488.html
http://www.amo.cz/vyzkumne-centrum-amo/vyzkumne-projekty/raising-and-cultivating-czech-media-awareness-on-eu-economic-agenda.htm
http://www.amo.cz/publikace/strukturalni-reformy-chtene-nechtene-slovensko-recko-ukrajina.html#.VXqO0fntmkr
http://www.amo.cz/publikace/strukturalni-reformy-chtene-nechtene-slovensko-recko-ukrajina.html#.VXqO0fntmkr
http://www.amo.cz/publikace/strukturalni-reformy-chtene-nechtene-slovensko-recko-ukrajina.html#.VXqO0fntmkr
http://www.amo.cz/publikace/druha-minska-dohoda-a-strategicky-vyznam-ukrajiny.html
http://www.amo.cz/publikace/druha-minska-dohoda-a-strategicky-vyznam-ukrajiny.html
http://amo.blog.ihned.cz/c1-63499380-paralyza-zapadu-v-ukrajinskem-krveproliti
http://amo.blog.ihned.cz/c1-63499380-paralyza-zapadu-v-ukrajinskem-krveproliti
http://amo.blog.ihned.cz/c1-63574160-orban-a-nase-zodpovednost
http://amo.blog.ihned.cz/c1-63574160-orban-a-nase-zodpovednost
http://amo.blog.ihned.cz/c1-64045590-ukrajina-a-nase-spatne-svedomi
http://amo.blog.ihned.cz/c1-64045590-ukrajina-a-nase-spatne-svedomi
http://amo.blog.ihned.cz/c1-64073260-vysoka-hra-makedonskeho-maleho-diktatora
http://respekt.ihned.cz/externi-hlasy/c1-63715160-pro-evropu-mirotvurce-doma-porad-diktator
http://www.amo.cz
https://www.facebook.com/AMO.cz
https://twitter.com/AMO_cz
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vyšetřovali známý korupční skandál související 
s programem „Oil for Food“.

Úvodní  slovo  přednesl  ředitel  protikorupč-
ního  výboru  OECD  pan  Drago  Kos,  který  se 
s účastníky podělil o své zkušenosti s předsedá-
ním Skupině států proti korupci (GRECO), včet-
ně jeho zkušeností s politickými nátlaky v pří-
padě  vyšetřování  korupce  ve  vysoké  politice. 
Závěrečného dne  se  zúčastnil  americký velvy-
slanec Andrew Schapiro, který svým projevem 
podpořil snahu účastníků bojovat proti korupci 
i přes veškeré překážky a mnohdy nelehké pod-
mínky ve svých zemích. 

Vzhledem  k  velkému  zájmu  o  program  se 
CEELI  Institut  rozhodl  uspořádat  trénink  zno-
vu  letos  na  podzim,  předběžně  v  termínu  od 
2.–6. listopadu 2015. 

Více  informací  k  tréninku  a  Institutu  CEELI 
naleznete zde. 

Drago Kos během svého vystoupení.

Účastníci z Tunisu.

Člověk v tísni

Pozvánka: Svět očima ruské propagandy. 
Debata s Peterem Pomerantsevem

V pondělí 29. 6. od 18 hodin se ve velké aule 
Filozofické  fakulty  Karlovy  univerzity  v  Praze 
koná  veřejná  debata  s  britským  publicistou 
a producentem Peterem Pomerantsevem, au-
torem knihy o  vytváření  jiné  reality  v  součas-
ném  Rusku  – Nothing Is True and Everything 
Is Possible. Debatě bude předcházet promítá-
ní filmu The World according to Russia Today 
(Svět podle Russia Today), který přibližuje způ-
soby manipulace s informacemi v této celosvě-

tově  rozšířené  ruské  televizní  stanici.  Debatu 
v rámci cyklu Máte právo vědět pořádá Člověk 
v tísni ve spolupráci s londýnským Klubem ne-
závislé  žurnalistiky  Frontline.  https://www.
facebook.com/events/914539295252001/ 

Pozvánka: Kultura a konflikt: Izolyatsia 
v exilu, výstava v DOXu

Výstava  Kultura  a  konflikt:  Izolyatsia  v  exilu 
ukazuje veřejnosti příběh nezávislé kulturní na-
dace Izolyatsia zmítané konfliktem na východ-
ní Ukrajině. Výstava představí  videorozhovory 
ruských reportérů s mladými lidmi z Doněcku, 
s  civilisty,  kteří  byli  drženi  představiteli  „DLR“ 
v sídle nadace, ale  i rozhovory s velitelem vo-
jenského tábora a dalšími příslušníky milice. 

Výstava bude pro veřejnost otevřena v Cen-
tru současného umění DOX ve dnech 11. 6. – 
20. 7. 2015.

Její  součástí  je  také  nejnovější  dílo  doněc-
kého umělce Serhije Zacharova, který vytvořil 
sérii  karikatur hlavních představitelů Doněcké 
lidové republiky. Navzdory nařízenému zákazu 
vycházení svá díla na protest rozmístil po měs-
tě. Do měsíce Zacharova zadržela hlídka „DLR“. 
Umělec  strávil  měsíc  ve  vězení.  (http://www.
clovekvtisni.cz/cs/kalendar/vystavavdoxu-
upozornujenapribehokupovanegaleriev
donecku?src=112) 

Pozvánka: Debata o paralelách okupace 
Československa s událostmi na Ukrajině

Pozvání do diskuze přijal jeden z „osmi stateč-
ných“,  kteří  protestovali  na  Rudém  náměstí 
proti invazi v Československu, Viktor Fajnberg, 
předseda krymskotatarského parlamentu v exi-
lu  Refat  Čubarov  a  politický  geograf  Michael 
Romancov.  Debatu  moderuje  Zuzana  Tvarůž-
ková. Debata se bude konat 25. 6. 2015 v Aule 
ABF  (Václavské  náměstí  833,  Praha).  http://
www.protiztratepameti.cz/cs/prehledakci

První Evropské hry se konají v zemi, v níž 
sedí za mřížemi desítky politických vězňů

V pátek 12. června, v den zahájení Evropských 
her v Baku, pořádal Člověk v tísni spolu s NE-
SEHNUTÍ  v  Praze  na  Náměstí  Republiky  akci, 
která  chtěla  upozornit  na  systematické  poru-
šování  principů  olympijské  charty  a  lidských 
práv v hostitelském Ázerbájdžánu. Po krátkém 
happeningu v 11:00, který na sportovních pří-
kladech ilustroval situaci občanské společnosti 
v zemi, byla představena výstava „Zvýšená dáv-
ka  represí:  příběhy  ázerbájdžánských  politic-
kých vězňů“.

„Pro Ázerbájdžán jsou Evropské hry příle-
žitostí, jak se prezentovat nejen sportovnímu 
světu v tom nejlepším světle. Sport a sportovci 
jsou v tomto případě zneužiti Ilhamem Alije-
vem k legitimizaci jeho autoritářského a re
presivního režimu,“ říká Ivana Skálová z Centra 
pro  lidská práva a demokracii Člověka v tísni. 
„Znepokojivé na tom je, že mu to některé me-
zinárodní organizace a instituce umožňují,“ 
dodává.  https://www.facebook.com/events/ 
1454922424823073/ 

Výstava  „Zvýšená  dávka  represí:  příběhy 
ázerbájdžánských  politických  vězňů“  před-
stavuje  9  příběhů  lidí,  kteří  jsou  kvůli  svému 
kritickému  postoji  vůči  vládě  nyní  za mřížemi 
ázerbájdžánských  vězení.  Výstava  poputuje 
v nejbližších dnech do Ženevy a do Štrastburku.

V  rámci  koalice  Sport  for  Rights  se  akce 
konaly  v  mnoha  dalších  evropských  městech  
(https://www.facebook.com/sport4rights). 

Jeden svět v Bruselu

V Bruselu se konal již 9. Ročník festivalu doku-
mentárních filmů Jeden svět Brusel. Letos před-
stavil výběr 18 filmů, které vidělo téměř 2 000 
diváků.  Po  každé  projekci  následuje  debata 
s hosty – lidskoprávními aktivisty, odborníky či 
představiteli NNO. Díky spolupráci s Evropským 
parlamentem  přijíždí  na  debaty  i  laureáti  Sa-
charovovy ceny. Mezi nimi i konžský lékař Denis 
Mukwege, oceněný na podzim 2014 (rozhovor 
pro Echo24). Po filmu o syrském konfliktu Red 
Lines se pak v debatě sešel Ali Ferzat,  laureát 
Sacharovovy ceny, se Souad Nawfal, která letos 
během zahájení Jednoho světa v Praze převzala 
lidskoprávní ocenění Člověka v tísni Homo Ho-
mini. (FB One World in Brussels)

EUROPEUM

Institut  pro  evropskou  politiku  EUROPEUM 
společně  se  Zastoupením  Evropské  komise 
v ČR a Informační kanceláří Evropského parla-
mentu uspořádal několik seminářů na aktuální 
evropská témata. 

Mezi  nejúspěšnější  patřil  seminář  „Je  Is-
lámský stát ohrožením Evropy?“, během něhož 
Irena Kalhousová označila odchod zahraničních 

http://ceeliinstitute.org/spring-course-now-full-ceeli-institute-announces-its-third-annual-training-course-on-the-investigation-and-prosecution-of-public-corruption-may-11-15-2015/
https://www.facebook.com/events/914539295252001/
https://www.facebook.com/events/914539295252001/
http://www.clovekvtisni.cz/cs/kalendar/vystava-v-doxu-upozornuje-na-pribeh-okupovane-galerie-v-donecku?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/kalendar/vystava-v-doxu-upozornuje-na-pribeh-okupovane-galerie-v-donecku?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/kalendar/vystava-v-doxu-upozornuje-na-pribeh-okupovane-galerie-v-donecku?src=112
http://www.clovekvtisni.cz/cs/kalendar/vystava-v-doxu-upozornuje-na-pribeh-okupovane-galerie-v-donecku?src=112
http://www.protiztratepameti.cz/cs/prehled-akci
http://www.protiztratepameti.cz/cs/prehled-akci
https://www.facebook.com/events/1454922424823073/
https://www.facebook.com/events/1454922424823073/
https://www.facebook.com/sport4rights
http://echo24.cz/a/wkB22/znasilneni-strelbou-skrz-genitalie-zasunuti-noze-to-je-valka
http://echo24.cz/a/wkB22/znasilneni-strelbou-skrz-genitalie-zasunuti-noze-to-je-valka
https://www.facebook.com/pages/One-World-in-Brussels/116093931805552
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bojovníků za největší mobilizaci od druhé svě-
tové  války  a  k  tématu  rekrutování  bojovníků 
poznamenala:  „Některé bývalé bojovníky ISIL, 
kteří se vracejí do Evropy, lze považovat za 
potenciální bezpečnostní riziko. Tito lidé navíc 
přináší do Evropy nové problémy, např. konflikt 
mezi šíity a sunity.“ Lucia Najšlová k možnému 
řešení  dodala:  „Evropa se musí pokusit stabi-
lizovat situaci na Blízkém východě, aby ti lidé 
neodcházeli.“  Podle  ní  by  EU  mohla  působit 
v antipropagandě proti Islámskému státu.

Úspěšný byl také seminář „Imigrace, uprch-
líci  a  EU“,  na  kterém Martin  Rozumek  uvedl: 
„Byť nejsme příliš solidární personálně, naše 
země poskytuje značnou finanční i technickou 
pomoc třetím zemím.“ a dále mj. označil Dub-
linskou úmluvu  za  fundamentálně nespraved-
livou. Pavla Novotná uvedla: „Ačkoliv je jasné, 
že letos bude v ČR minimálně o 400 žadatelů 
více než minulý rok, stále se ovšem v rámci EU 
jedná o marginální čísla.“  a  v  závěru označila 
českou integrační politiku za jednu z nejlepších 
mezi novými členskými zeměmi.

V dubnu byl ředitel EUROPEA Vladimír Bar-
tovic hostem ČRo Plus  v pořadu Den podle…, 
kde  komentoval  další  postup  při  vyjednávání 
mezi Eurozónou a Řeckem. A i ve druhém kvar-
tále bylo EUROPEUM činné na blogu, tentokrát 
byla  tématem  např.  návštěva  Marine  Le  Pen 
v Praze či parlamentní volby ve Velké Británii.

Od 8. června EUROPEUM pořádá již 8. roč-
ník  soutěže  Europa  Secura.  Týmy  složené  ze 
studentů SŠ ve vojenském újezdu v Brdech sou-
peří o hlavní cenu, kterou je zájezd do Bruselu. 

Koncem června také EUROPEUM organizuje 
v Brně mezinárodní  konferenci My Hero  Your 
Enemy,  jejímž  tématem  je  historická  reflexe 
formování  národních  identit  ve  středoevrop-
ském  regionu.  V  rámci  třech  panelů  vystoupí 
mnoho  zajímavých  řečníků  z  řad  akademiků, 
politiků,  žurnalistů a pedagogů. Program kon-
ference naleznete na stránkách CEE Identity.

Forum 2000

19. výroční konference Forum 2000

Letošním  tématem výroční  konference Forum 
2000 je demokracie a vzdělání. Téma je rozdě-

leno  do  šesti  tematických  okruhů,  například 
„vzdělávání  a  náboženství“  nebo  „proměny 
role vzdělávání v dnešním světě“. Do debat se 
zapojí  řada  významných  světových  osobnos-
tí  z  řad  držitelů Nobelovy  ceny,  filosofů,  poli-
tiků a aktivistů.  Svou účast přislíbil mimo  jiné 
nositel  Nobelovy  ceny  míru  Frederik  Willem 
de Klerk, Mona  Siddiqui,  profesorka Universi-
ty v Edinburgu, aktivistka Manal alŠarif nebo 
spoluzakladatel iniciativy Lékaři bez hranic Ber-
nard Kouchner.

Od  pondělí  8.  června  se  mohou  zájemci 
registrovat  v  online  registračním  systému  na  
19. výroční konferenci Forum 2000. Registrace 
se uzavírá 31. srpna nebo po naplnění kapacity. 
Registrační formulář je dostupný na webových 
stránkách Fora 2000.

Občanské Bělorusko

Občanské  Bělorusko  zasvětilo  jarní  měsíce 
mimo  jiné  informování  veřejnosti  o  situaci 
v Bělorusku. V rámci Jednoho světa na školách 
se  koordinátorka  Občanského  Běloruska  zú-
častnila projekce dokumentu Made in BY v Lou-
nech, která proběhla 10. dubna v tamním kině 
Svět. Diskuze se studenty  lounských středních 
škol byla zaměřena zejména na alternativní bě-
loruskou kulturu a také na blížící se prezident-
ské volby. 

V Brně se na Fakultě sociálních studií Masa-
rykovy univerzity konalo 22. dubna 2015 debat-
ní odpoledne věnované transformační politice, 
které  pořádala  asociace  DEMAS  společně  se 
Zastoupením Evropské komise v ČR. Představi-
telka Občanského Běloruska vystoupila v rámci 
panelu Hard Case Countries  (Barma, Bělorus-
ko, Kuba, Rusko, Venezuela). Debata panelistů 

i následná diskuze byla zaměřena mimo jiné na 
propagandu, vliv současné opozice a možnosti 
změny v budoucnu ve zmíněných zemích. 

Na propagaci své vlastní činnosti a opět také 
na informování o stavu lidských práv v Bělorus-
ku se Občanské Bělorusko zaměřilo i během ve-
letrhu neziskových organizací NGO market, kte-
rý pořádala Nadace Forum 2000 v prostorách 
Fora Karlín 23. dubna 2015. OB se prezentovalo 
v rámci stánku DEMAS.

Pravidelná schůzka zakladatelů EURORADIA,  
mezi něž patří také Občanské Bělorusko a Mi-
nisterstvo  zahraničních  věcí  ČR,  se  konala  ve 
Varšavě 2. června 2015. Představitel Občanské-
ho Běloruska  společně  s  dalšími  implementá-
tory a partnery rádia probírali aktuální situaci 
s médii v Bělorusku a společně se věnovali také 
plánování do budoucna.

Transitions

Roma films awarded

The TOLled Roma multimedia project, Europe: 
A Homeland for the Roma, continues to garner 
acclaim, this time at the Golden Wheel Festival 
in  Skopje, Macedonia.  Held  in  April,  this was 
the 12th annual edition of  the  festival, which 
focuses  exclusively  on  productions  about  the 
Roma worldwide.  The  festival  organizers  rec-
ognized the project as an important contribu-
tion  to  the  field,  and  the  separate  films won 
a number of  awards: Home  is Home  for best 
documentary; Because There is Hope for best 
music; A Tale of two Villages for best director; 
and On a Mission for best production. Between 
30 and 100 people attended screenings of the 
films  at  Skopje‘s  Kinoteka  cinema,  viewing 
versions  with  Macedonian  subtitles  that  the 
organizers had arranged. Our films will contin-
ue to be screened at other events and on local 
television stations as well. 

Europe: A Homeland for the Roma was im-
plemented  between  2012  and  2014  in  the 
Czech  Republic,  Slovakia,  Hungary,  Romania, 
and  Bulgaria  in  partnership  with  five  media 
development organizations and  the School of 
Communication  at  the  University  of  Miami. 
The  project  was  cofunded  by  the  European 
Union’s  Fundamental  Rights  and  Citizenship 
Program, with further support from the ERSTE 
Foundation and the Open Society Program on 
Independent Journalism.

Giving Voice to Environmental Causes

In  March,  Transitions  ran  a  threeday  work-
shop  for  journalists  and  civic  activists  as  part 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3357301
http://europeum.blog.ihned.cz
http://myhero.ceeidentity.eu/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2015/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2015/
http://www.tol.org/client/project/24529-europe-a-homeland-for-the-roma.html
http://www.tol.org/client/project/24529-europe-a-homeland-for-the-roma.html
http://www.tol.org/client/project/24529-europe-a-homeland-for-the-roma.html
http://ypmn.blogspot.com/2015/03/golden-wheel-2015-12th-roma-film.html
https://vimeo.com/121134884
https://vimeo.com/121134884
https://vimeo.com/121046412
https://vimeo.com/122709455
https://vimeo.com/122709455
https://www.dropbox.com/s/7h4pdg5uejgve0y/Bu_OnaMission_Bulgarian.mp4?oref=e&n=94351751
http://www.romahomeland.org/
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of Promoting Environmental  Civic  Journalism 
in  Russia  project  in  the Moscow  region.  The 
workshop was conducted  in cooperation with 
Forest.ru the project‘s local partner in the Rus-
sian  Federation.  The  training  sessions  were 
lead by: Olga Balabanova,  lawyer and coordi-
nator of a society to protect the environment 
in the Moscow region since 2010. The training 
sessions  provide  legal  protection  for  media 
covering  environmental  issues,  and  against 
claims  of  defamation.  Natalia  Znamenskaya, 
Member of the Public Chamber of the Moscow 
region Chief Editor of „Zhukovskiye news“ and 
Vladimir Zakharov, founder and the chief editor 
of Forest.ru, cohosted a series of programs of 
environmental topics on radio Moscow, which 
included case studies as well. The investigative 
documentary was  about  Tsagovsky  forest  de-
struction, a wellknown environmental case in 
Russia.  Participants  in  the  program discussed 
the ways and methods of storytelling used by 
journalists,  interview  techniques  and ways  to 
get  classified  information. One of  the partici-
pants Alexander Galas, said: “For me one of the 
most important topics we discussed was the 
legal details of human rights protection con-
nected with the environment protection in the 
Russian Federation. The issues of right writing 
presentation of problem or facts in a legal point 
of view. And the the possibilities the European 
Court of Human Rights offers, especially con-
sidering cases in the ECHR and what is the pro-
cedures and the rules of admission documents, 
was very very useful for me. Actually I applied it 
on the next day after we finish the workshop.” 
Our workshops  at  Transitions  have  proven  to 
be very useful and ultimately have made a sig-
nificant  impact  on  our  participants.  We  look 
forward to providing more of these workshops 
in the future and hope give voice to other hu-
man rights issues, looking at it from the world 
of journalism.

Prague Media Point Conference

It is our honor to invite you to a second edition 
of  the Prague Media Point  conference, which 
will address  the  influence of authoritarianism 
and populism on the development of the me-
dia  and  communication  industries  in  Central 
and  Eastern  Europe  as  well  as  other  regions 
of  the  world.  From  November  12–14,  2015, 
Populism, authoritarianism and the media: The 
age of mediocracy and mediacracy will feature 
panel and poster presentations focused on ex-
amining the transformation of media in the age 

when information are being used and abused 
by authoritarian rulers. 

Upcoming Activities

Full details about our our upcoming activities 
are  posted  on  our website  (toleducation.org) 
but here are a few brief details:

Foreign Correspondent Course, July 5–13

A highlypopular  9day  course  featuring prac-
tical training and advice from experienced for-

eign  correspondents,  whose  careers  include 
stints at The Economist,  the New York Times, 
RFE/RL and the BBC. 

Video News Production Course, August 1-10

Everything  you  need  to  know  about  video 
news  production  –  including  script  writing, 
video  practice  and  editing  instructions.  The 
course  will  be  taught  by  two  awardwinning 
professionals – a veteran network news report-
erproducer  and  a  multifaceted  video  editor 
and director.

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.
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