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Naše mise

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

Společné aktivity

Těšíme se na viděnou na NGO Marketu!

Stejně jako i v předchozích letech bude DEMAS 
a jeho členské organizace zastoupen na letoš-
ním veletrhu neziskových organizací. Přijďte se 
za námi podívat ve středu 12. dubna od 10 ho-
din do Fora Karlín! 

Další informace o NGO Marketu naleznete 
zde.

Diskuze o transformační politice  
na FSS MU

Ve spolupráci s Katedrou mezinárodních vzta-
hů a evropských studií Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity pořádáme dvě přednáš-
ky s diskuzí týkající se transformační politiky 
a spolupráce ve třetích zemích, které se usku-
teční v rámci kurzu Demokratizace v globali-
zovaném světě: komparace dobré (a špatné) 
praxe. 

25. dubna bude diskutovat Klára Bednářo-
vá o Egyptě a Libyi a 9. května Jitka Jeřábko-
vá o Kubě. Přednášky se uskuteční od 13.30 
v učebně U41, FSS MU v Brně. Pozvánku nalez-
nete zde. 

DEMAS na webu a Facebooku

Od začátku března má asociace DEMAS nové 
webové stránky a také facebookový profil. Bu-
deme rádi, když je budete sledovat.

Aktivity jednotlivých členů

„Chtěli jsme použít autentické záběry Václa-
va Havla z jeho cely, ty však nebyly nikde k dis-
pozici. Proto jsme je museli sami vytvořit tak, 
aby působily co nejvíce dokumentárně, realis-
ticky a dobově. Zkombinovali jsme tvář se spe-
ciálně nafoceným interiérem vězení a posta-
vami našich statistů. Vše pak prošlo náročnou 
postprodukcí,“ vysvětlují tvůrci kampaně Jakub 
Kolářík a Petr Čech, creative leaders z agentury 
Havas Prague. 

Novou kampaň podpoří během února a břez
na vizuály ve vybraných médiích, konkrétně 
v časopisech Nový prostor, Echo, Reflex a Re-
spekt. Připojit svůj podpis k petici mohou lidé 
i nadále na stránkách projektu Prisonexit.org.

Asociace pro mezinárodní 
otázky

Bilancování proběhlých projektů 
na Ukrajině a v Bělorusku

V prosinci 2016 jsme ukončili tříletý transfor-
mační projekt podpořený TRANS MZV. Čeští od-
borníci pomáhali ukrajinským učitelům a žákům  
rozvíjet toleranci a respekt k ostatním, posi-
lovat kritické myšlení a zároveň je aktivizovat. 
Celkem jsme realizovali 11 seminářů na téma 
multikulturní výchovy pro více než 410 učitelů 
a metodiků, 26 seminářů k ústní historii, kte-
rých se zúčastnilo téměř 900 studentů a učitelů 
a 6 studijních cest do České republiky. 

struuje autentické situace věznění Václava Hav
la. Za nápadem stojí opět komunikační agentu-
ra Havas Prague.

V ruských kriminálech sedí nyní desítky až 
stovky vězňů svědomí, které režim trestá za ve-
řejný projev vlastního názoru, mezi nimi i Rafis 
Kašapov, Sergej Nikiforov a Darja Poljudová. Am-
nesty International v projektu The Future Pre-
sident připomíná, že ve stejné situaci byl kdysi 
i Václav Havel, který by se bez mezinárodního 
tlaku neobešel. Na těchto dvou příkladech z his-
torie tato kampaň dokládá, že podpora jednoho 
vězně může vést k demokratizaci celého státu.

Amnesty International 

Budoucí ruský prezident teď možná sedí 
ve vězení…

Amnesty International startuje bannerovou kam
paň The Future President, která odkazuje na 
digitální projekt o ruském vězení Prisonexit.org.

Amnesty rozvíjí svůj projekt Prisonexit.org, 
jenž upozorňuje na nejzávažnější případy Rusů 
nespravedlivě vězněných za své názory a vyzý-
vá k podpisu petice za jejich osvobození. Nová 
kampaň nazvaná The Future President rekon-

http://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market-2017
https://www.facebook.com/events/426453037694865/
https://www.facebook.com/events/137157613481413/
http://www.demas.cz/diskuze-o-transformacni-politice/
http://www.demas.cz/
https://www.facebook.com/asociaceDEMAS/
http://www.prisonexit.org/
http://www.amo.cz/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/
Prisonexit.org
http://www.prisonexit.org/
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Kromě toho měli učitelé se svými žáky mož-
nost připravit si projekt z oblasti ústní historie 
za metodické podpory portálu www.ustnayais-
toriya.info (celkem jsme hodnotili 215 projek-
tů). Pozornost byla věnována i rozvoji spolu-
práce akademického prostředí s neziskovým 
sektorem ve sféře vzdělávání, a to v rámci pi-
lotního kurzu na Kyjevské Ševčenkově univer-
zitě. V rámci projektu byly vydány metodické 
příručky k ústní historii a dramatické výchově.

V rámci podpory reformního úsilí na Ukrajině 
jsme ve spolupráci s Českou rozvojovou agen-
turou pokračovali v záměru zkvalitnit výuku 
a zefektivnit mezinárodní spolupráci na ukra-
jinské Státní pedagogické univerzitě v Pereja-
slav-Chmelnickém (PHDPU). Od září byla na Pe-
dagogické fakultě zavedena specializace „Říze-
ní i administrování“, která reflektuje zkušenosti 
a poznatky Centra školského managementu při 
UK. Rovněž bylo přijato rozhodnutí o student-
ských mobilitách a univerzita se aktivně snaží 
zapojovat do mezinárodních mobilitních pro-
gramů. První tři studenti tak byli vysláni v rámci 
Erasmu+ na Masarykovu univerzitu. Vzhledem 
k nedostatku základní literatury byl přeložen 
materiál „Řízení školy ve znalostní společnosti“. 

Druhým rokem jsme také pokračovali na 
projektu ve spolupráci s Masarykovou univer-
zitou, jehož cílem je přispět k rozvoji vysokého 
školství na Ukrajině prostřednictvím budová-

ní kapacit Institutu pro analýzu ve vzdělávání 
a spoluprací na metodách a školení pedagogů 
ve spolupráci s Ukrajinskou katolickou univerzi-
tou ve Lvově. V jeho rámci například proběhlo 
v Praze setkání asociací českých a ukrajinských 
rektorů vysokých škol.

Loni jsme zahájili první fázi transformační-
ho projektu, který má pomoci posílit veřejnou 
kontrolu v ukrajinských regionech. Na Ukraji-
ně jsme realizovali 18 seminářů s cílem přiblížit 
factchecking jako prostředek boje proti ruské 
propagandě a k posílení veřejné kontroly. Se-
minářů se zúčastnilo více než 500 studentů, 
novinářů a místních aktivistů. O plánech na le-
tošní rok si můžete přečíst v rozhovoru Zdenky 
Vágnerové pro ČTK.

Sérií seminářů pro více než 100 učitelů začal 
již třetí rok, ve kterém se věnujeme mediál-
ní výchově. V rámci projektu podpořeného 
z TRANS MZV ČR se věnujeme také inkluzivní-
mu vzdělávání. K tomuto tématu jsme vydali 
metodologickou příručku, která představuje 
zkušenosti českých, slovenských a rakouských 
expertů.

Výzkumné centrum:  
ČZP vůči důležitým regionům

Dvojice autorů Pavel Havlíček a Lyudmyla Ty-
syachna se ve svém policy paperu zamýšlí nad 
tím, jak se v posledních letech proměňovala 
česká východoevropská politika, a hodnotí její 
dopady například v bezpečnostní nebo ekono-
mické oblasti. Tomáš Kaválek analyzuje problé-
my a priority české zahraniční politiky na Blíz-
kém východě.

Lubomír Zaorálek definitivně ukázal, že je 
spíše lídrem ČSSD v Moravskoslezském kraji 
než ministrem zahraničních věcí, komentuje 
v blogu pro Hospodářské noviny nedávný roz-
hovor ministra Zaorálka, ve kterém se kriticky 
vyjadřuje k některým aspektům členství ČR 
v EU, Vít Dostál.

Všechny aktuální informace najdete na na-
šem webu, Facebooku, Twitteru nebo kanále 
YouTube. Aby Vám nic neuteklo, doporučuje-
me Vám se navíc zaregistrovat k odběru našeho 
newsletteru.

Člověk v tísni

Homo Homini

Lidskoprávní ocenění Homo Homini za rok 
2016 udělil Člověk v tísni ruské nevládní orga-
nizaci Výbor na obranu proti mučení za odvahu 
a výdrž, se kterou pomáhají lidem, kteří se stali 
obětí mučení, policejní šikany nebo beztrestné-
ho násilí, a hájí jejich práva nejen před ruskými 
úřady,  ale i na mezinárodní úrovni.

„Výbor na obranu proti mučení vykonává ne-
smírně složitou práci ve velmi těžkých podmín-
kách. Dokumentují případy mučení a obětem 
aktivně pomáhají, i když při tom riskují vlastní 
bezpečí,“ říká Šimon Pánek, ředitel společnosti 
Člověk v tísni. Cena byla již tradičně udělena 
během slavnostního zahájení Mezinárodní-
ho festivalu dokumentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět 6. března 2017 v Pražské  
křižovatce. 

Osobně si ji do Prahy přijel převzít zakladatel 
Výboru na obranu proti mučení a jeho součas-
ný ředitel Igor Kaljapin spolu se svou zástupkyní 
Olgou Sadovskou a Sergejem Romanovem, kte-
rý vede vyšetřování jednotlivých případů mu-
čení (https://zpravy.idnes.cz/vyborprotimu-
ceniruskopolicieildardadinf36/zahranicni.
aspx?c=A170215_144254_zahranicni_aha).

„V Rusku můžete být kýmkoliv, a stejně ni-
kdy nebudete chráněni před mučením,“ říká 
zakladatel organizace Igor Kaljapin, který se do 
boje za lidská práva pustil poté, co se sám stal 
obětí policejního násilí. Jeho organizace má za 
sebou mnoho úspěchů, dosáhla například zru-
šení 793 nezákonných rozhodnutí, odsouzení 
127 pachatelů a vysoudila 51 milionů rublů na 
kompenzace obětem. Organizace i její členové 
čelí častému tlaku ze strany státních úřadů, ně-
kdy i fyzickým výhrůžkám.

www.homohomini.net 

Jeden svět 

Začátkem března se v Praze uskutečnil festival 
dokumentárních filmů o lidských právech Je-
den Svět. Na festival podobně jako loni dora-
zilo necelých 50 tisíc diváků. Z toho asi 13 tisíc 
žáků, studentů a pedagogů základních a střed-
ních škol na dopolední projekce speciálně při-
pravené pro školy. Festival se následně rozbíhá 
do dalších 32 měst po celé republice. Program 
v jednotlivých městech najdete na: https://

Tomáš Zíma a Leonid Hubernsky během setkání 
asociací českých a ukrajinských rektorů vysokých 
škol.

http://www.ustnayaistoriya.info/
http://www.ustnayaistoriya.info
http://www.ustnayaistoriya.info
http://www.amo.cz/cs/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/zhiva-istoriya-metod-usnoyi-istoriyi-v-shkoli/
http://www.amo.cz/cs/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/dramatychne-vychovannya-teoriya-i-praktyka/
http://www.amo.cz/predavani-zkusenosti-se-skolskym-managementem-a-mezinarodni-spolupraci-phdpu/
http://www.amo.cz/cs/predavani-zkusenosti-se-skolskym-managementem-a-mezinarodni-spolupraci-phdpu/upravlinnya-shkoloyu-v-suspilstvi-znan-2/
http://www.amo.cz/posileni-verejne-kontroly-v-ukrajinskych-regionech/
http://www.amo.cz/posileni-verejne-kontroly-v-ukrajinskych-regionech/
http://www.amo.cz/cs/posileni-verejne-kontroly-v-ukrajinskych-regionech/cesti-a-ukrajinsti-experti-uci-studenty-rozkryvat-lzive-zpravy/
http://www.amo.cz/cs/medialni-gramotnost-a-medialni-vychova-v-belorusku/seminari-pro-vice-nez-100-ucitelu-zacal-treti-rok-ve-kterem-se-venujeme-medialni-vychove-v-belorusku/
http://www.amo.cz/cs/medialni-gramotnost-a-medialni-vychova-v-belorusku/inkljuzivnoe-obrazovanie-v-chekhii-slovakii-i-avstrii/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/jak-dal-otazky-a-odpovedi-k-ceske-zahranicni-politice-vuci-vychodni-evrope/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/neprilis-blizky-vychod-problemy-a-priority-ceske-zahranicni-politiky-na-blizkem-vychode/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/neprilis-blizky-vychod-problemy-a-priority-ceske-zahranicni-politiky-na-blizkem-vychode/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/protievropsky-obrat-ministra-zaoralka/
http://archiv.ihned.cz/c1-65664630-evropska-unie-se-musi-zmenit-a-naslouchat-svym-obcanum-rika-ministr-zahranici-zaoralek
http://archiv.ihned.cz/c1-65664630-evropska-unie-se-musi-zmenit-a-naslouchat-svym-obcanum-rika-ministr-zahranici-zaoralek
http://www.amo.cz/
https://www.facebook.com/AMO.cz/
https://twitter.com/AMO_cz
https://www.youtube.com/channel/UCn9h0tqlK_v74PtiVTS19Ng
http://amo.us5.list-manage1.com/subscribe?u=25652b6f9dc1ef877d8c4a8eb&id=8a649d562e
https://zpravy.idnes.cz/vybor-proti-muceni-rusko-policie-ildar-dadin-f36-/zahranicni.aspx?c=A170215_144254_zahranicni_aha
https://zpravy.idnes.cz/vybor-proti-muceni-rusko-policie-ildar-dadin-f36-/zahranicni.aspx?c=A170215_144254_zahranicni_aha
https://zpravy.idnes.cz/vybor-proti-muceni-rusko-policie-ildar-dadin-f36-/zahranicni.aspx?c=A170215_144254_zahranicni_aha
http://www.homohomini.net
https://www.jedensvet.cz/2017/
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www.jedensvet.cz/2017/. Velký úspěch letos 
slavila inicitativa Jeden svět pro všechny, kdy 
na (nejen) vybrané projekce dorazila velká řada 
především neslyšících, lidí s omezenou hybnos-
tí (na vozíku), nevidomých apod. 

Do Prahy přijeli vedle filmových hostů také 
lidskoprávní aktivisté, například z Ruska, Ukra-
jiny, Kuby či Egypta, kteří po projekcích debato-
vali o situaci ve své zemi. 

Jeden svět v Bruselu

Od 24. května do 4. dubna 2017 se festival 
představí také bruselskému publiku. Výběr šest-
nácti filmů akcentuje lidskoprávní témata a cílí 
zejména na evropskou komunitu pracující v in-
stitucích EU. Vedle filmových projekcí se připra-
vují také pofilmové debaty, kterých se zúčastní  
spousta zajímavých hostů z různých zemí, 
a také výstava fotografií Krymská normalizace, 
která bude umístěna v budově Zastoupení ČR 
při EU v Bruselu.

Více o festivalu a jeho programu: https://
www.oneworld.cz/2017/brusselprogramme 

EUROPEUM

V letošním roce pokračovaly debaty z cyklu 
Café Evropa, pořádané ve spolupráci se Za-
stoupením Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláří Evropského parlamentu. Na v pořadí 
již dvanácté debatě s názvem Asymetrie platů 
v EU – proč naše mzdy zaostávají? se s hosty 
Markétou Adamovou a Josefem Středulou dis-
kutovalo o hlavních důvodech platových rozdílů 
v Evropské unii. Dne 22. března proběhla další 
debata Café Evropa pod názvem Doba post
faktická – pokřivené vnímání pravdy?, která 
za přítomnosti hostů Tomáše Klvani a Dalibora 
Špoka otevřela prostor pro diskuzi o vlivu tech-
nologií na informovanost lidí. Letos jsme také 
poprvé uspořádali debatu Café Evropa v regio
nech, která se konala v Plzni. Debata s hosty 
Danielem Anýžem a Petrem Kolářem se zabýva-
la tématem Evropské unie a Donalda Trumpa.

Dne 26. ledna, v návaznosti na minulý roč-
ník a při příležitosti zahájení Go To Think Tank 

Indexu 2016 proběhla veřejná diskuze Why 
are think tanks more important now than ever 
before: think tanks in a postfactual world. EU-
ROPEUM se v letošním ročníku umístilo na 8. 
místě v rámci střední a východní Evropy. Ve 
dnech 12. – 18. února 2017 EUROPEUM hos-
tilo další studijní cestu v rámci programu Civil 
Servants Mobility Programme. Letošní ročník 
navazoval na úspěšný podzimní projekt zamě-
řený na reformu středního a základního školství 
na Ukrajině a účastnily se ho ředitelky škol ze 
tří ukrajinských regionů.

Odborná publikační činnost pokračovala vy-
dáním nových příspěvků ze série Brussels Mo-
nitor. Publikace When politics get in the way of 
policy: Energy Union at a standstill, jejíž autor-
kou je Kateřina Davidová, se zaměřuje na stav 
projektu energetické unie. Christian Kvorning 
Lassen se v další publikaci ze série Brussels Mo-
nitor s názvem Principles over Security? The Im-
pact of the Upcoming Danish Exit from Europol 
zaměřuje na dopad rozhodnutí Dánska opustit 
Europol. Michal Vít vydal policy paper pod ná-
zvem The Western Balkans on their way to the 
EU – status quo regardless of refugees, který se 
zaměřuje na současný politický a společenský 
kontext regionu Západního Balkánu z perspek-
tivy rozšiřování EU s ohledem na vývoj migrační 
krize. Další pohled na politiku rozšiřování Unie 
pak přináší Christian Kvorning Lassen, který se 
ve čtvrtém vydání série Eastern Monitor Wes-
tern Balkans – last call to avoid stagnation? 
2016 Progress Report Assessment věnuje ana-
lýze dokumentu 2016 Progress Report, vydáva-
nému Evropskou komisí.

Dne 13. února EUROPEUM zorganizovalo 
diskuzi Integration of electricity markets in the 
CEE region from the perspective of the Czech 
Republic, zabývající se integrací trhů s elektři-
nou v oblasti střední a východní Evropy z po-
hledu České republiky. 24. února pak, společně 
s Velvyslanectvím Slovenské republiky v Praze 
a Katedrou evropských studií FSV UK, hostilo 
expertní diskuzi Od Bratislavy po Rím s před-
staviteli mimovládních organizací, akademické 
sféry a státní správy. Doporučení z této diskuze 
byly důležitým podkladem pro SK PRES před 
Bratislavským summitem hlav států a vlád 
27 zemí EU o budoucnosti integračního sesku-
pení. Diskuze se konala v návaznosti na malt-
ský summit, který v „bratislavském procesu“ 

pokračoval, a před očekávaným vydáním Bílé 
knihy Komise k budoucnosti EU. Dalším krokem 
by měla být Římská deklarace 27 zemí EU, při 
příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv 
na konci března 2017.

EUROPEUM tradičně každoročně organizuje 
European Summer School a letošní 15. ročník 
se zaměřuje na aktuálně diskutované otázky 
v Evropské unii, euroskepticismus a jeho proje-
vy v členských státech. Je organizována pod zá-
štitou české reprezentace Evropské komise a ve 
spolupráci s Prague College a s Fakultou sociál-
ních věd Univerzity Karlovy v Praze. Letos nese 
název „Challenged Union: Making Sense of the 
Troublemakers (or at least trying to)“ a konat 
se bude v Praze od 15. do 25. července 2017.

Informace o všech aktivitách Institutu pro 
evropskou politiku EUROPEUM najdete na 
webu http://www.europeum.org a na sociál-
ních sítích.

Nadace Forum 2000

Jaro 2017 je ve Forum 2000 nabité 
událostmi

Letošní jaro se stejně jako to loňské odehrává 
ve Forum 2000 ve znamení dvou velkých udá-
lostí. V plném proudu jsou zejména přípravy 
na již osmnáctý ročník veletrhu neziskových 
organizací NGO Market. Na ten se letos sjede 
na 220 vystavovatelů z celé České republiky. 
Nejen pro ně, ale také pro zájemce z řád široké 
veřejnosti či komerčního sektoru je připraven 
bohatý doprovodný program plný seminářů, 
workshopů, přednášek a diskuzí. Tématem le-
tošního ročníku je „Cesta k úspěšné neziskové 
organizaci“. 

Také letos se nám podařilo v rámci veletrhu 
NGO Market navázat silná partnerství, a to ať 
již s naším dlouhodobým partnerem neziskov-
ky.cz, našimi vzácnými donátory a podporova-
teli či médii. Hlavním mediálním partnerem se 
letos stala opět Česká televize a letošní pouta-
vé vizuály můžete vidět na tramvajích po celé 
Praze nebo v podobě velkoplošných plakátů 
ve stanicích metra. Velký prostor s odpovídají-
cím zázemím nám opět poskytlo Forum Karlín.  

https://www.jedensvet.cz/2017/
https://www.oneworld.cz/2017/brussel-programme
https://www.oneworld.cz/2017/brussel-programme
http://www.cafe-evropa.cz/
http://europeum.org/articles/detail/1147/why-are-think-tanks-more-important-now-than-ever-before-think-tanks-in-a-post-factual-world
http://europeum.org/articles/detail/1147/why-are-think-tanks-more-important-now-than-ever-before-think-tanks-in-a-post-factual-world
http://europeum.org/articles/detail/1173/report-why-are-think-tanks-more-important-now-than-ever-before-think-tanks-in-a-post-factual-world
http://europeum.org/articles/detail/1173/report-why-are-think-tanks-more-important-now-than-ever-before-think-tanks-in-a-post-factual-world
http://europeum.org/articles/detail/1173/report-why-are-think-tanks-more-important-now-than-ever-before-think-tanks-in-a-post-factual-world
http://europeum.org/articles/detail/1217/civil-servant-mobility-program-skolsky-management-unor-2017
http://europeum.org/articles/detail/1217/civil-servant-mobility-program-skolsky-management-unor-2017
http://europeum.org/articles/detail/1138/when-politics-get-in-the-way-of-policy-energy-union-at-a-standstill
http://europeum.org/articles/detail/1138/when-politics-get-in-the-way-of-policy-energy-union-at-a-standstill
http://europeum.org/articles/detail/1185/principles-over-security-the-impact-of-the-upcoming-danish-exit-from-europol
http://europeum.org/articles/detail/1185/principles-over-security-the-impact-of-the-upcoming-danish-exit-from-europol
http://europeum.org/articles/detail/1204/the-western-balkans-on-their-way-to-the-eu-status-quo-regardless-of-refugees
http://europeum.org/articles/detail/1204/the-western-balkans-on-their-way-to-the-eu-status-quo-regardless-of-refugees
http://europeum.org/articles/detail/1263/western-balkans-last-call-to-avoid-permanent-stagnation-2016-progress-reports-assessment
http://europeum.org/articles/detail/1263/western-balkans-last-call-to-avoid-permanent-stagnation-2016-progress-reports-assessment
http://europeum.org/articles/detail/1263/western-balkans-last-call-to-avoid-permanent-stagnation-2016-progress-reports-assessment
http://europeum.org/articles/detail/1188/report-integration-of-electricity-markets-in-the-cee-region-from-the-perspective-of-the-czech-republic
http://europeum.org/articles/detail/1188/report-integration-of-electricity-markets-in-the-cee-region-from-the-perspective-of-the-czech-republic
http://europeum.org/articles/detail/1188/report-integration-of-electricity-markets-in-the-cee-region-from-the-perspective-of-the-czech-republic
http://europeum.org/articles/detail/1221/report-od-bratislavy-po-rim
http://www.essprague.eu/
http://www.europeum.org
neziskovky.cz
neziskovky.cz
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Rozhodně neopadá ani zájem vystavovatelů 
o ve letržní plochy. Ty větší velmi rychle našly 
své majitele a v závěru organizačních příprav 
nám zůstávají neobsazené pouze jednotky 
menších stánků. Jsme rádi, že tak NGO Market 
vstupuje do své plnoletosti v dobré kondici, 
a nám nezbývá, než mu popřát do dospělého 
věku hodně spokojených vystavovatelů, inspi-
rativních partnerů a věrných návštěvníků. A co 
je nejdůležitější: NGO Market 2017 se uskuteční 
12. dubna od 10 hodin. Všechny srdečně zveme.

Další významnou akcí, kterou jsme připra-
vili na konec března, je druhý ročník konfe-
rence Demokratická solidarita. Ta se tentokrát 
uskuteční ve dnech 29. – 30. března v Mexiko 
City. Pořádáme ji ve spolupráci s univerzitou 
Tecnológico de Monterrey, Escuela de Gobier-
no y Transformación Pública. Stejně jako vloni 
v kostarickém San José, je i letos součástí kon-
ference jednodenní uzavřené jednání politiků, 
expertů a aktivistů, ale také veřejná diskuze se 
studenty, které se zúčastní významné osobnos-
ti latinskoamerického kontinentu. Mezi nimi 
například generální tajemník Organizace ame-
rických států Luis Almagro, držitel Nobelovy 
ceny míru Óscar Arias Sánchez, bývalý prezi-
dent Bolívie Jorge Tuto Quiroga či venezuelská 
bojovnice za lidská práva Tamara Suju Roa. 
Tématem veřejné diskuze je letos Role mla-
dých lidí v latinskoamerické demokracii. Svým 
druhým ročníkem se z projektu Demokratická 
solidarita, který byl založen v září 2013, stává 
tradice, kterou chceme určitě rozvíjet i v letech 
budoucích.

V neposlední řadě jsme v březnu oficiálně 
zahájili přípravy na již 21. ročník konferen-
ce Forum 2000, která se uskuteční ve dnech  
8. – 10. října 2017. Těšte se s námi a zůstaňte 
nám věrni na našich sociálních sítích. Sledujte 
Forum 2000 na Facebooku a Twitteru, kde se 
postupně dozvíte mnohem více. Děkujeme za 
přízeň.

Občanské Bělorusko

Přednáška o Bělorusku v Brně

Na pozvání z Katedry mezinárodních vztahů 
a evropských studií Masarykovy univerzity 
v Brně se 21. března 2017 zástupce Občanské-
ho Běloruska zúčastnil jako přednášející kurzu 
s názvem Demokratizace v globalizovaném svě-
tě: komparace dobré (a špatné) praxe. Kromě 
různých strategií a metod uplatňovaných v ob-
lasti podpory občanské společnosti a ochrany 
lidských práv měli studenti také možnost disku-
tovat o současné situaci v Bělorusku, kompara-
ci české a běloruské zkušenosti a v neposlední 
řadě i o kritickém přístupu k rozvojové praxi.

Protesty v Bělorusku

Již několik týdnů běloruští občané protestují 
proti prezidentskému dekretu č. 3 o dani z pří-
živnictví. Tento výnos ukládá nezaměstnaným 
občanům odpracovat určitý počet dnů nebo 
zaplatit zvláštní daň státu. V opačném přípa-
dě jim hrozí vězení. To v kontextu ekonomické 
krize, ve které se běloruská ekonomika nachází 
a která připravila o práci desítky tisíc občanů, 
jen prohloubilo pocit nespravedlnosti. Nevole 
proti sociálně nespravedlivé, ale navíc ještě 
byrokraticky velmi špatně připravené dani (na 
seznam lidí, kteří mají povinnost daň zaplatit, 
se dostalo téměř půl milionu občanů, většina 
z nich naprosto omylem) přerostla v průběhu 
posledních několika týdnů v demonstrace bě-
loruských občanů po celém Bělorusku. 

V jejich průběhu byly zatýkány desítky de-
monstrantů, novinářů a ochránců lidských 
práv. Většina z nich byla odsouzena na několik 
dní odnětí svobody či k vysokým pokutám. Vra-
cí se tak známá praxe preventivních zadržení, 
která má za cíl bránit účasti aktivních občanů 
na dalších demonstracích. 

Ty dosud největší byly naplánovány na 
25. března, na tzv. Dzien Voli neboli Den svo-
body, v různých větších i menších městech po 
celém Bělorusku. Zatímco v některých z těchto 
měst (např. Hrodnu, Brestu) byly demonstrace 
oficiálně povoleny, v samotném hlavním městě 
organizátoři povolení nedostali. To však neza-
bránilo přibližně tisícovce demonstrantů v tom, 
aby přišli vyjádřit nesouhlas nejen s dekretem 
č. 3, ale také s neutěšenou sociální a ekonomic-
kou situací v zemi. Již v předvečer demonstra-
ce byly preventivně zatčeny desítky novinářů 
a opozičních aktivistů, kteří demonstraci or-
ganizovali. Ještě před započetím demonstrace 
navíc speciální oddíly ministerstva vnitra vnikly 
do sídla lidskoprávní organizace Vjasna, kde za-
drželi celkem 57 ochránců lidských práv a novi-
nářů. Proti demonstrantům na ulicích pak byly 
ze strany běloruských silových struktur nasaze-
ny tisíce policistů a agentů, kteří za použití těž-
ké techniky, vodních děl a naprosto nepřiměře-
né brutality zadržely, podle různých zdrojů, až 
700 protestujících. Část z nich byla propuštěna, 
ale soudy s dalšími budou pokračovat několik 
následujících dní. 

Otevřený dopis prezidentu Lukašenkovi

Na základě zpráv o masivním zatýkání pokoj-
ných protestujících za účast na protestech proti 
dani z příživnictví ve dnech 3. – 22. března se 
Občanské Bělorusko připojilo k otevřenému 
dopisu prezidentu Lukašenkovi, ve kterém ho 
celkem 48 mezinárodních organizací vyzvalo 
k okamžitému propuštění všech zadržených, 

k ukončení represí a ke zrušení prezidentského 
dekretu č. 3. 

Plné znění otevřeného dopisu je k dispozici 
v české i anglické verzi na webových stránkách 
Občanského Běloruska.

Transitions Online

Become An Expert Fact Checker  
and Hoax Buster!

February 2017 – TOL launches a semester long 
course for 20 Czech journalism students on 
topic fake news, disinformation and propagan-
da. The kickoff workshop took place in Prague 
last week. Lead trainer Alastair Reid from first-
fratnews.com introduced students to basic 
and advanced techniques on how to identify 
sources of disinformation and verify content. 
The course will follow up with online sessions 
with guest expert speakers and two other prac-
tical workshops in Olomouc and Brno. “I was 
honestly surprised with the very high quality of 
the workshop and would like to thank for the 
opportunity to be a part of it.” Martin from 
Prague

“The workshop with Alastair was very 
worthwhile. I have learnt new techniques that 
I will definitely use, but at the same time I have 
realized my own lack of skills in the area of 
fact checking and digital media technologies in 
general. I look forward to the next workshop to 
become an expert fact checker.“ Markéta from 
Brno.

For the fifth year running, TOL hosted 
20 students and three faculty members from 
the Chinese University of Hong Kong (CUHK) 
on a study abroad visit. The course took place 
between 11 and 21 December 2016, under the 
heading “PostCommunist Media and Society: 
Opportunities and Challenges.” The intensive 
tenday training introduced students to the 
historical, political, and cultural background 
of the Czech Republic and postcommunist 
Europe. More specifically, the students looked 
into the role of the media and communication 
industries, and ways to tackle new opportu-
nities and challenges. During their stay, the 

http://mve.fss.muni.cz/
http://mve.fss.muni.cz/
http://www.civicbelarus.eu/aktualne/otevreny-dopis-prezidentu-beloruske-republiky/
http://www.civicbelarus.eu/en/open-letter-to-the-president-of-the-republic-of-belarus-alexander-lukashenka/
http://toleducation.org/courses/become-an-expert-fact-checker-and-hoax-buster/
http://toleducation.org/courses/become-an-expert-fact-checker-and-hoax-buster/
firstfratnews.com
firstfratnews.com
http://tinyurl.com/l65b25t
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group met with prominent media and market-
ing experts, and visited several media outlets, 
such as the Czech Television, and the Respekt 
magazine, which is part of the Economia pub-
lishing house. The CUHK students also spent 
a considerable amount of their trip conducting 
interviews and gathering material for potential 
stories. The intensive programme also includ-
ed a Prague sightseeing tour, a visit to the The 
Cold War Museum, a concert at the National 
Theater, and a guided tour of the Vaclav Havel 
Library. After leaving Prague, the group headed 
to Berlin where they spent several days explor-
ing German culture and history, before return-
ing to Hong Kong.

“I enjoy the trip so much! It is a great pleas-
ure to have met people living here, as well as 
journalist working here in Prague. I hope I can 
join again! Keep up the good work with organ-
izing the trip!” Participant
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