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Naše mise

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

Společné aktivity
Pozvánka na Forum 2000
Již se stalo dobrou tradicí, že asociace DEMAS každoročně pořádá politický panel na
konferenci Forum 2000. Nejinak tomu bude
i letos. Panel s názvem Jak by měla vypadat

lidská tvář české zahraniční politiky? se uskuteční v úterý 10. října od 15.30 do 17.00 hodin
v Evropském domě v Praze na Jungmannově
ulici a bude součástí tzv. Festivalu demokracie,
který doprovází 21. konferenci Forum 2000 Jak
posílit demokracii v nejisté době. Hlavním té-

matem panelu budou plány politických stran
s podporou transformační politiky v případě, že
by jejich strana v nadcházejících volbách získala
post ministra zahraničních věcí. Přední politické strany budou zastupovat: Ivana Dobešová,
Ivan Gabal, Jan Zahradil a Marek Ženíšek.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
I tohle si Češi myslí
Amnesty nasbírala stovky vzkazů vládě od lidí
ohledně migrace. Ministrovi vnitra Chovancovi
je dávkuje celé září.
Na konci září vyprší lhůta, kterou mají ev
ropské země na relokaci uprchlíků, kteří jsou
v současnosti v přeplněném Řecku a Itálii. Česká
vláda v červnu oznámila, že nad rámec 12 přijatých uprchlíků už se do voleb neujme žádných
dalších (ačkoli slíbila pomoci 2 691 lidem).
V reakci na to vyzvala česká Amnesty symbolicky ve Světový den uprchlíků (20. června)
lidi, aby posílali vzkazy naší vládě jakožto odpověď na otázku: Myslíte si, že by Česká re
publika mohla v současné uprchlické krizi po
moci více?
Sešly se stovky vzkazů a další přibývají. Lidé
žádají po představitelích České republiky například projevy solidarity, slušnosti a humani
ty, upozorňují na historické souvislosti uprchlíků z Československa, politickou i morál
ní zodpovědnost nebo na ekonomické souvislosti. Vyzývají je mimo jiné, aby nešířili strach
a paniku…
Měsíc před vypršením relokační lhůty (v pon
dělí 28. srpna) dostal ministr vnitra Milan Chovanec na stůl prvních 5 vzkazů. A tak to šlo ka-

ždý den až do inkriminovaného deadlinu. Amnesty chce vyvolat reakci ministerstva, které
odstřihlo Českou republiku od solidární pomoci
přetíženým přímořským státům EU.
Všechny zprávy od veřejnosti sbíráme na
webu amnesty.cz/vzkazy. Svůj vzkaz vládě může
kdokoli napsat do našeho speciálního formuláře.

Asociace
pro mezinárodní otázky
Podzim ve znamení parlamentních voleb
a debat v regionech
Hlavní událostí letošního podzimu budou volby
do Poslanecké sněmovny. AMO při této příležitosti organizuje dvě debaty se zástupci hlavních
politických stran – v Praze k české zahraniční
politice a v Brně k české obranné a bezpečnostní politice.
Kromě toho letos plánujeme detailně se zaměřit na vztah Prahy a Moskvy. V rámci nového projektu představíme naši vizi, jak by měly
česko-ruské vztahy vypadat, a budeme aktivně zjišťovat postoj hlavních politických stran
k tomuto tématu. Na základě těchto informací spustíme volební kalkulačku, která nabídne
voličům možnost porovnat své preference s nabídkou politických partají.

Kromě českých voleb se budeme intenzivně
věnovat také volbám v Německu a Rakousku.
Na přelomu září a října proto uspořádáme sérii
veřejných debat o tom, co jejich výsledky znamenají pro Evropu. Akce se budou konat v Praze
(21. září), Ústí nad Labem (2. října), Plzni (4. října),
Českých Budějovicích (11. října) a Brně (16. října).
AMO samozřejmě i nadále pokračuje ve čtyřech transformačních projektech na Ukrajině
a v Bělorusku. Ty realizujeme díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.
Již počtvrté AMO u příležitosti schůze českých
velvyslanců analyzovala stav diplomatického
sboru. Výsledky si můžete prohlédnout v naší
přehledné infografice a hlavní zjištění pak v článku Víta Borčanyho a Víta Dostála pro Respekt.
Všechny aktuální informace najdete na našem webu, Facebooku, Twitteru, kanále YouTube a nově také na Instagramu. Aby Vám nic
neuteklo, doporučujeme Vám se také zaregistrovat k odběru našeho newsletteru.

Člověk v tísni
Úspěch v soutěži Sleduj dopad!
Člověk v tísni se dlouhodobě snaží dělat své výroční zprávy graficky zajímavé, přehledné, hezké
a čtivé. V červenci za to získal ocenění v soutěži
Sleduj dopad! o nejlepší výroční zprávu zachycující společenský dopad neziskové organizace
či sociálního podniku. Soutěž pořádala společnost Ashoka. Spolu s organizací Green Doors se
Člověk v tísni umístil na 2.–3. místě za vítězným
EDUinem. Na českou i anglickou verzi oceněné výroční zprávy za rok 2016 se můžete podívat tady:
Výroční zpráva Člověka v tísni (2016)
People in Need Annual Report (2016).
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Šíříme povědomí o problémech lidí
z Podněstří
Člověk v tísni v srpnu oslavil 5 let úspěšného
fungování Občanského klubu 19, centra nezá
vislé kultury v Tiraspolu, hlavním městě Po
dněstří – regionu, jehož největším problémem
je odliv mladých, schopných a kreativních lidí.
Více si můžete přečíst zde.
Do Prahy jsme také přivezli výstavu mladé
podněsterské fotografky Caroliny Dutcy, která
se rozhodla prolomit tabu a vytvořit portréty lidí
z podněsterské LGBT komunity. Na homosexualitu je zde nazíráno jako na nezdravou odchylku
od normy a na něco, o čem se nemluví. V Tira
spolu musela být výstava dokonce kvůli tlaku
tamní KGB zrušena. V Praze se na jejím otevření sešly čtyři desítky lidí a k vidění bude v Kasárnách Karlín až do konce září. Více informací zde.

Liou Siao-po: S úctou vzpomínáme
Čínský disident, filozof a básník Liou Siao-po,
kterému jsme v roce 2008 předali cenu Homo
Homini za mimořádný přínos v oblasti lidských
práv, po letech věznění v Číně zemřel na rakovinu. Jeho nesmrtelný esej Nemám nepřátele si
můžete přečíst zde.

10. října rovněž zveme do restaurace Mánes
na debatu o současné situaci v oblasti lidských
práv na Krymu a následný Krymský večer, kulturně-společenskou událost s ukrajinskými,
českými a krymskotatarskými hudebníky a typickými krymskotatarskými pokrmy. Pozvání
přijal předseda Medžlisu Krymských Tatarů
Refat Čubarov nebo krymskotatarský advokát
Edem Semedljajev.
Sledujte naše webové a facebookové stránky pro aktuální informace.
Více informací o naší práci a chystaných akcích
najdete na webu, který od září změnil kabát
a je přátelštější, novější a přehlednější. Může
te si jej proklikat na www.clovekvtisni.cz.

EUROPEUM
V červnu proběhl třetí ročník konference Prague European Summit. Akce se konala ve
dnech 13. až 16. června v Lobkowiczském

Krymský večer v Mánesu
Na říjen v rámci Festivalu Demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000,
připravujeme hned několik veřejných akcí.
V Centru Člověka v tísni v galerii Langhans promítneme úspěšný dokument o egyptském chirurgovi s vlastní satirickou talk-show Škádlení
Goliáše (6. 10.) a dokument Ukončit válku
o mírovém procesu v Havaně, který ukončil půl
století trvající kolumbijský konflikt (10.10).

a Černínském paláci. Konferenci pořádal Institut pro Evropskou politiku EUROPEUM ve
spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů,
Ministerstvem zahraničních věci, Úřadem vlády a Zastoupením Evropské komise v ČR pod
záštitou ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka.
Témata diskutovaná na letošním ročníku odrážela aktuální problémy a výzvy evropské integrace. Dominující tak byla především otázka
uspořádání vztahů EU a Velké Británie po Brexitu, dále pak vztahy EU s vnějšími aktéry, jako
jsou transatlantické vazby s USA, nebo vztah
EU s Čínou a Ruskem. Navazujícím tématem
pak byla energetická bezpečnost. Aktuální byla
také otázka bezpečnosti v Evropě a téma jak
bojovat s ilegální imigrací, radikalizací a potenciálním terorismem. K tématům věnujícím se
budoucnosti EU pak přispěla především debata o digitální ekonomice a o cílech jednotného
digitálního trhu (DSM). Na summitu, kterého
se účastnilo přes 500 hostů, vystoupil například ministr zahraničních věcí Maďarska Péter
Balázs, ministr zahraničních věcí Slovenska
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Miroslav Lajčák, bývalý italský premiér Massimo
D’Alema či estonský ex-premiér Taavi Roivas.
Konferenci zahájil svým příspěvkem premiér
Bohuslav Sobotka a vyvrcholením summitu byla
diskuse českého ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka s místopředsedou Evropské
komise Fransem Timmermansem.
Ve stejné době se konala závěrečná akce
soutěže EuropaSecura. Tento projekt pro studenty středních škol se každoročně zaměřuje na
priority bezpečnostní politiky České republiky,
Evropské unie a Severoatlantické aliance. Celostátní finálové kolo se konalo 12. až 16. června
ve vojenském prostoru Brdy a výherci celostátního kola pak jeli na cestu do Bruselu, kde se
v prostorách evropských institucí setkali mimo
jiné i s eurokomisařkou Věrou Jourovou.
Publikační činnost obstaral svým policy paperem Can EU Leadership on Climate Change
Unite the Fragmented Union? výzkumný pracovník Christian Kvorning Lassen s analýzou
současného přístupu k boji proti klimatickým
změnám. Tato práce pak sloužila jako podkladový materiál k první diskuzi pilotního projektu Prague Climate Talks, který je platformou
pro debaty s odborníky z relevantních oborů.
První diskuse s podnázvem Paris Agreement
and changing geopolitics se konala 21. června v Evropském domě. Debatu moderovala
Klára Sutlovičová, manažerka Climate and
Energy programu (Glopolis). Debatovat přišli
Helena Schulzová (FSV UK), Camilla Born (E3G)
a speciálním hostem byl Benito Müller, ředitel
Oxford Climate Policy. Další diskuse v rámci tohoto projektu proběhnou v říjnu a listopadu
roku 2017.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Srbské republiky v Praze EUROPEUM dále 26. června
v Evropském domě pořádalo přednášku na
téma srbského přistoupení do EU s názvem
Serbia’s road to EU membership: Challenges
and Opportunities? Pozvání přijala Tanja Miščević – Vedoucí vyjednávacího týmu pro vstup
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Srbska do EU. Další akcí připravenou Institutem
pro evropskou politiku EUROPEUM byla debata o migrační krizi v Kavárně Náplavka v Hradci
Králové dne 30. června. Diskusi Migrační krize
a EU: kvóty jako řešení? moderoval Michal Vít
a pozvání přijali Tomáš Zdechovský (europoslanec za KDU-ČSL), František Kinský (starosta
Kostelce nad Orlicí) a Martin Rozumek (ředitel
Organizace pro pomoc uprchlíkům). Výzkumník
Christian Kvorning Lassen pak na téma migrace
navázal policy paperem Reforming the Common European Asylum Policy (CEAS), ve kterém analyzuje, jak funguje společný evropský
azylový systém a do jaké míry se v praxi zacházení s žadateli o azyl a míra uznání žádostí liší
mezi jednotlivými členy EU.
Závěr léta obohatil Martin Michelot publikací na téma vztahu zemí Visegrádské čtyřky a Francie v kontextu Evropské unie. Policy
paper s názvem France and the V4 in a multispeed Europe: rough times ahead? se věnuje
strategii francouzského prezidenta Emmanuela
Macrona, zkoumá možnosti vícerychlostního
scénáře a francouzsko-německou politickou
iniciativu v EU a v závěru pak představuje možnosti a příležitosti spolupráce v dlouhodobém
časovém měřítku.
V září také proběhne diskuse Building Europe through Democratic Processes na téma
budování legitimity EU demokratickými procesy, na podzim pak budou dále probíhat měsíční
debaty ze série Café Evropa.

Nadace Forum 2000
21. konference Forum 2000: Jak posílit
demokracii v nejisté době
Již 29. září se uzavírá registrace na dvacátý první
ročník konference Forum 2000. Nese název Jak
posílit demokracii v nejisté době a proběhne
v Praze a dalších městech ve dnech 8.–10. října
2017. Část jednání bude možné sledovat v přímém přenosu na webových stránkách nadace
Forum 2000 i na Facebooku.
Do Prahy se jako každý rok sjede celá řada
světových osobností a budou diskutovat o výzvách, před kterými dnešní demokratický svět
stojí. Mezi potvrzenými delegáty nechybí monacký kníže Albert II., bývalý rakouský prezident Heinz Fischer či ruský byznysmen a filantrop žijící v exilu Michail Chodorkovsky. Do Prahy zavítá mimo jiné také první česká mládežnická delegátka při OSN, Zuzana Vuová, bývalý
starosta Reykjavíku a komik Jón Gnarr nebo
generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro. Neméně zajímavé bude také
poslechnout si příběhy studentů z Hongkongu,
kteří už tři roky vedou kampaň za udržení autonomie svého města na komunistické vládě
v Pekingu.
Návštěvníky konference čeká nabitý a různorodý program plný přednášek na rozmanitá
témata od důsledků Brexitu a amerických prezidentských voleb přes budoucnost Venezuely
či Turecka až po zhodnocení vlivu médií a technologií na demokracii. Všechny bude přitom
spojovat jedno – snaha zodpovědět některé
z řady otázek, které se vznášejí nad budoucností dnešního demokratického světa. Demokracie se ocitá na historické křižovatce, důvěra
v instituce upadá a víra v demokracii slábne.
Demokratické procesy mohou paradoxně být
prostředkem k nástupu autoritářů a k podkopání demokratických struktur. Je to konec
demokracie, jak ji známe? Ztrácí demokracie
schopnost reagovat na aktuální výzvy, rizika
a hrozby? Je dnešní společnost skutečně připravena a ochotna vzdát se těžce vydobytých
svobod ve prospěch zdánlivě jednoduchých
a údajně efektivních řešení?
Pokud Vás tato témata zajímají a chcete být
součástí snahy zodpovědět tyto a mnohé další
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otázky, nezapomeňte se registrovat na webových stránkách www.forum2000.cz. Registrace
je možná již pouze do 29. září 2017 nebo do
vyčerpání kapacit. I přes nabitý program se rozhodně není třeba bát, že by Vám došly síly. K posilnění budou na konferenci k dispozici naše
speciálně vyvinuté energy nápoje LAW 4 ALL
a nutriční tyčinky FREE ELECTIONS.
Hlavní program konference bude již tradičně
probíhat v prostorách paláce Žofín a pražského
Goethe Institutu. Konferenci tématicky doplní
doprovodný program Festival demokracie – koncerty, přednášky, diskuze, výstavy a řada dalších
kulturních a vzdělávacích aktivit, v rámci nichž
představí své projekty neziskové organice, spolky, sdružení, kulturní a vzdělávací instituce či
jiné subjekty usilující o kultivaci veřejného pros
toru a šíření principů občanské společnosti.
Generálním partnerem konference je Česká
televize, mediálními partnery jsou mimo jiné
nakladatelství Economia, Prague TV a Prague
Monitor, Rádio 1, Denník N, Rádio Svobodná
Evropa a Project Syndicate. Všem partnerům
děkujeme za jejich podporu.
Více informací o samotné konferenci, potvrzených delegátech, stejně jako průběžně
aktualizovaný program konference naleznete
na webových stránkách nadace Forum 2000.
Pro nejčerstvější novinky sledujte facebookový
profil Forum 2000 a Festival demokracie a Twit
ter Forum 2000. A nezapomeňte používat ofi
ciální hashtag #Forum2000, jen tak se nám
Vaše postřehy a připomínky neztratí v sociálním nekonečnu. Se všemi, jimž není demokracie lhostejná, se těšíme v říjnu na viděnou!

Transitions Online
Verifying the News
As part of its goal to discourage the circulation
of fake news and disinformation, Transitions
(TOL) delivered a workshop for Russian-speaking journalists and citizen journalists/bloggers
in Lviv on 7–9 July, led by two Ukrainian experts
in information verification, Mykhalyna Skoryk
and Tetiana Matychak. All participants were
practicing journalists from recognized traditional or citizen media in Ukraine.
The goal of the workshop was to deepen
the participants’ knowledge and improve their
skills in finding and verifying information online. They learned how to operate with such
instruments as open information search tools
and the Wolfram Alpha search engine (which
performs dynamic computations based on
a vast collection of built-in data, algorithms, and
methods). The participants were introduced to
ways of finding information hidden from search
engines, finding people on the internet, facial
recognition tools, and ways to identify bots and
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trolls, as well as the main cybersecurity rules
to adhere to while searching and relaying information. The training has helped the participants to significantly improve the level of their
knowledge and skills in the area of verification,
which culminated in carrying out an extended
practical exercise consisting of an investigative
article and a piece of video reporting. Four publications were released by the participants’ outlets as a result of the training (for an example,
about the garbage crisis in Ukraine, please see
here. Support was provided by the National Endowment for Democracy.
It is our honor to invite you to the fourth
edition of the Prague Media Point conference,
which will take place from 12–14 November
2017 and address current challenges facing the
media. What is the mix of old and new in the
marketplace of ideas affecting people’s political choices and overall local and worldviews?
What sources are now most trusted, and do

gatekeepers matter anymore? Are people even
searching for the “truth” or simply what fits
their already-predefined opinions? Please join
us for a rare event that gathers media scholars from around the world, as well as working
journalists and other practitioners interested
in keeping up to date with the latest research.
For more information, please visit: Prague
Media Point Conference: Media in the PostTruth World or follow the hashtag #Prague
MediaPoint
Full details about our educational activities
are posted on our toleducation.org website or
Facebook but here are a few brief updates: Upcoming winter journalism program in Prague
– last places available, Going on Assignment
in Prague – 7 January 2018 – 15 January 2018
please spread the word!
Past courses: Data Journalism Boot Camp
Course – July 2017 and Going on Assignment in
Prague – July 2017

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné politické či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli instituce.
Třetí číslo Zpravodaje DEMAS
vychází v září 2017
DEMAS
Asociace pro podporu
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1
info@demas.cz / www.demas.cz
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IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539
Správní rada:
Sylva Horáková
Jakub Klepal
Pavel Pšeja (předseda)
Marek Svoboda (místopředseda)
Vlaďka Votavová
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