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Naše mise

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

Společné aktivity
DEMAS na konferenci
Forum 2000
Jako již tradičně, i letos se pla�orma DEMAS
prezentovala na mezinárodní konferenci Forum 2000 Nespokojená demokracie, a to prostřednictvím dvou panelů reflektujících situaci
podpory lidských práv a demokracie ve tře�ch

zemích coby nedílné součás� české zahraniční
poli�ky. První panel, na němž diskutovali první
náměstek ministra zahraničí Petr Drulák, ředitel společnos� Člověk v �sni Šimon Pánek,
ředitelka DEMAS Sabina Malcová, výzkumný
pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Horký-Hlucháň a ředitel NaZemi, reagoval
na připravovanou novou koncepci zahraniční
poli�ky. Druhý, ryze poli�cký panel, na němž

se sešli Alexandr Vondra, Pavel Svoboda, Karel
Schwarzenberg a Libor Rouček, reagoval na
problema�ku transformační spolupráce z pohledu čtyř vlivných poli�ckých stran. Kliknu�m
přejdete na zápisy z jednotlivých panelů: Lidská
práva v české transformační a rozvojové poli�ce – výzvy a příležitos� a Role lidských práv
v české zahraniční poli�ce.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Art for Amnesty:
přední čeští umělci vystavují a prodávají
pro Amnesty International
Prodejní výstava výtvarníků pro Amnesty v Praze potrvá od prosince až do 4. ledna.
Největší světová lidskoprávní organizace
Amnesty Interna�onal připravila ve spolupráci s významnými českými výtvarníky prodejní
výstavu. K vidění a ke koupi budou díla od více
než desítky autorů v Era světě na Jungmannově
náměs� v Praze od 5. prosince do 4. ledna.
„Projekt Art for Amnesty přináší celosvětově obrovskou podporu pro hnu� Amnesty.
V Česku spolupracujeme s několika autory,
kteří se rozhodli podpořit boj za lidská práva,
už delší dobu. Teď ale přibyla další jména, další
díla a společně je chceme ukázat a nabídnout
veřejnos� to nejlepší,“ říká Mark Mar�n, ředitel
české sekce Amnesty Interna�onal.
Baráčková, Böhm & Franta, R. Franta, Císařovský, Jůzová, Nesázal, Šimera atd. – všichni
umělci Amnesty věnovali výtvarné originály
nebo limitované edice �sků, které nějak souvisejí s lidskými právy.
Svá díla i pohnutky k pomoci Amnesty přijdou na vernisáž 4. prosince do Era světa připomenout třeba Daniela Baráčková, Pasta nebo
Jaromír 99. Ten v autorské limitované edici
síto�skového portrétu Václava Havla použil
barvy trikolóry, která pro něho ze všeho nejvíc
symbolizuje sametovou revoluci.

„Václava Havla si vážím pro jeho odvahu
a slušnost. Vlastně je pro mě takový superhrdina, jenž se objevil v době temna, kdy už
jsme nedoufali, že se může něco změnit. Superhrdinové jsou potřební v každé době a já
jsem šťastný, že jsem jednoho takového zažil,“
shrnuje svoji mo�vaci Jaromír Švejdík alias
Jaromír 99.
Výtěžek z prodeje obrazů použijeme na práci
výzkumníků, kteří monitorují stav jednotlivých
případů, provádí nezávislé šetření a účastní
se soudních procesů. Podpoříme advokační
práci při vyjednávání s vládami a představiteli
států, peníze poputují na veřejné akce typu
happeningů či panelových diskuzí, na medializaci lidskoprávních témat, na zapojení místních
skupin v regionech nebo na vytváření a zpracování pe�čních výzev.
Co je na výstavě k vidění a ke koupi si můžete prohlédnout na h�p://art.amnesty.cz/
vystava.

Asociace pro mezinárodní
otázky AMO
AMO uspořádala prezentaci předběžných
výsledků projektu Important, Forgo�en or Irrelevant? Stakeholders’ Survey on Post-Vilnius
Eastern Partnership na 6. Výročním setkání
Fóra občanské společnos� Východního partnerství v gruzínském Batumi. Zde si můžete
prohlédnout prezentaci s předběžnými výsledky stejně jako fotogalerii z akce.

Vít Dostál a Václav Lídl představují první výsledky
výzkumu Východního partnerství.

Analy�k AMO Michal Lebduška se 16. října
zúčastnil v Užhorodu mezinárodní konference
Regional stability on the Ukraine – EU border:
Challenges and Instruments organizované
ukrajinským Národním ins�tutem pro strategická studia. Vystoupil v panelu, který se věnoval konfliktu na východě Ukrajiny a variantám
jeho řešení. Ve čtvrtek 6. listopadu Lebduška
vystoupil na konferenci o povolební situaci na
Ukrajině v Evropském domě v Praze. Druhý panel nazvaný Možnos� českého příspěvku Ukrajině navíc moderoval ředitel Výzkumného centra Vít Dostál. Michal Lebduška následně hovořil
jako jeden z panelistů na diskuzi o povolební
situaci na Ukrajině nazvané Ukraine at the
Crossroads: Causes of Maidan and Elec�ons
during Conflict pořádané 12. listopadu Politologickým klubem FSV UK. Michal Lebduška také
zastupoval naši organizaci na 5. Fóru občanské
společnos� EU-Rusko konaném v estonském
hlavním městě Tallinnu.
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rozvíjíme poli�cké a hospodářské vztahy, a které mají v oblas� dodržování základních lidských
práv vážné problémy.“

Michal Lebduška v Užhorodu diskutuje konflikt na východě země.

Na konci září vystoupil ředitel Výzkumného
centra Vít Dostál na konferenci Germany and
the Visegrad Countries (V4) Ten Years a�er the
EU Enlargement v Berlíně. Akce uzavírala roční
výzkumný projekt a sérii konferencí v hlavních
městech zemí Visegrádské skupiny. Analy�k
AMO Michal Vodrážka se 13. listopadu zúčastnil konference o aktuální situaci na Korejském
poloostrově a možnostech českého přínosu
k řešení konfliktu mezi KLDR a Korejskou republikou organizované CEVRO Ins�tutem. Michal Vodrážka moderoval první panel nazvaný
Helsinki Process, Fall of the Iron Curtain and
Geopoli�cal Framework. Ředitel Výzkumného
centra Vít Dostál se 1. prosince podílel na veřejné prezentaci a diskuzi k vydání publikace
Deset let v Unii: Slovenská a česká cesta. Dostál
je také jedním z autorů knihy.
Důležitou součás� ak�vit AMO jsou její
transformační projekty na Ukrajině, v Bělorusku a Egyptě. AMO usiluje o rozvoj a posilování
občanské společnos� v Egyptě prostřednictvím
projektů s mladými novináři. Z tohoto důvodu
ve dnech 22.–29. října uspořádala v hlavních
městech Visegrádské skupiny sérii workshopů
zaměřenou na předávání zkušenos� mezi středoevropskými a egyptskými novináři a pracovníky v neziskovém sektoru. AMO také v rámci
svých transformačních projektů uspořádala na
Pedagogické univerzitě Drahomanova v Kyjevě
prezentaci zástupců Akreditační komise ČR Vladimíry Dvořákové a Jiřího Smrčky. Češ� odborníci seznámili účastníky s procesem akreditace
v Česku v návaznos� na přije� nového Zákona
o VŠ na Ukrajině, který předpokládá vznik akreditační komise v lednu 2015. AMO v této věci
také zprostředkovala několik studijních cest
pro představitele Ministerstva školství Ukrajiny.
Kromě toho AMO uspořádala na Ministerstvu
školství a vědy Ukrajiny seminář Ondřeje Andryse, náměstka ústředního školního inspektora České školní inspekce. Pan Andrys seznámil
své ukrajinské kolegy s českým vzdělávacím
systémem a fungováním české školní inspekce
s důrazem na kritéria hodnocení škol a metodiku inspekční práce v ČR.
Příspěvky na AMO blogu zaměřené na českou zahraniční poli�ku se věnovaly stavu rus-

kého (Václav Lídl) a ukrajinského hospodářství
(Michal Lebduška), útokům českého prezidenta
na vlastní diploma�cký sbor (Vít Borčany), hodnocení twiplomacie Ministerstva zahraničních
věcí ČR (Jan Kužvart), hlasování o důvěře nové
Evropské komisi (Ondřej Mocek), podpoře Pu�nova režimu a konceptu Novoruska (Václav
Lídl). Michal Lebduška rovněž analyzoval ukrajinskou povolební situaci.
Veškeré informace o naší činnos� najdete nejen na webu a Facebooku, ale také na Twi�eru.

Člověk v tísni
Podpora disidentů je morální povinnost,
shodli se hosté konference Za vaši a naši
svobodu
Na konferenci ZA VAŠI A NAŠI SVOBODU: čtvrtstole� podpory disidentů a bojovníků za lidská
práva, pořádané společnos� Člověk v �sni u příležitos� 25. výročí sametové revoluce, promluvili obhájci lidských práv z Kuby, Ruska, Číny,
Bahrajnu nebo Běloruska. Svůj vzkaz poslala
i slavná barmská disidentka Aun Schan Su Ťij
a také předseda vlády Bohuslav Sobotka.
„Sametová revoluce je inspirací pro lidi z celého světa,“ řekla na úvod ve svém videovzkaze
známá barmská opoziční poli�čka Aun Schan
Su Ťij. Souhlasil i její blízký spolupracovník Min
Ko Nain, který strávil kvůli kri�ce režimu přes
20 let v barmském vězení. Hovořil o tom, jak
důležitá je pro disidenty, jako je on, pomoc ze
zahraničí: „To co mě během dvace� let, které
jsem strávil ve vězení, drželo při životě, byla
podpora z vnějšku.“
Účastníci konference se shodli na tom, že je
důležité pokračovat v odkazu sametové revoluce a prokazovat solidaritu s disidenty v zemích,
kde vládne totalitární režim, a pomáhat jim
v jejich boji za svobodu. S �m se ztotožnil i premiér Bohuslav Sobotka, který ve svém vzkazu
uvedl: „Jakkoli musíme primárně dbát na dodržování lidských práv ve vlastní zemi, neměli
bychom být lhostejní k tomu, jak se dodržují
jinde ve světě. To pla� i o státech, se kterými

Debata se dotkla i současné situace na
Ukrajině, kterou hosté vesměs vnímají jako
frontovou linii v boji za demokra�cké hodnoty
a základní práva. Konflikt je zásadní nejen pro
postsovětský region, ale i pro země ve střední
a západní Evropě. Kri�cky se hosté vyjadřovali
v této souvislos� zejména k rozpínavé poli�ce
Ruska. Účastníci konference poskytli mnoho
rozhovorů českým novinářům. Jejich seznam
naleznete zde.

Příběhy bez konce – výstava o násilí
na severním Kavkaze
Dvanáct příběhů lidí, kteří se severním Kavkaze
stali oběťmi úřední svévole, mučení nebo neosvětlených únosů, tvoří výstavu Příběhy bez
konce. Společnost Člověk v �sni z nich vytvořila
12 komiksů. „Vycházeli jsme z dokumentů ruské
lidskoprávní organizace Memorial,“ říká autorka výstavy Tereza Fantlová. Od 2. do 19. prosince bude výstava k vidění v přízemí budovy
Právnické fakulty v Praze. Pak bude putovat na
další místa v ČR.
Obhájkyně lidských práv Natálie Estěmirovová byla podle svědků unesena 15. července 2009 poblíž svého domu v Grozném.
Magomed Jevlojev, majitel opozičního webu
Ingushe�ya.ru, zemřel za podivných okolnos�.
Jeho smrt, stejně jako smrt Anny Politkovské,
mnozí považují za další v řadě nejasných úmr�
nepohodlných nezávislých novinářů v Rusku.
Další případy se týkají vesměs obyčejných lidí
a vytvářejí barvitý obraz toho, co se na severním Kavkaze dosud odehrává. Více informací
naleznete na internetových stránkách výstavy:
www.bezkonce.com. Zde jsou také umístěny
informace, jak lze výstavu zapůjčit.

Ázerbájdžánská cela
Člověk v �sni začátkem října na náměs� Míru
v Praze postavil celu, která byla přístupná významným hostům i veřejnos�. Pět minut si tak
ve vězení uprostřed Prahy symbolicky odseděla
například Táňa Fischerová, primátor Tomáš
Hudeček, diplomat Pavel Fischer, Mirek Wanek
z kapely Už jsme doma. Svou solidaritu přišli
vyjádřit i delegá� konference Forum 2000.
Někteří mají osobní zkušenost s perzekucí.
Barmský blogger Nay Phone La�, který kvůli
svým občanským ak�vitám strávil ve vězení
několik let, například vzkazuje: „Co děláš, je
mnohem důležitější než to, kde jseš. S těmito
slovy od svého spoluvězně jsem přečkal čtyři
roky ve vězení.“ Slova podpory zazněla také
od kubánských disidentů. „Máte naši veškerou
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solidaritu, naději a víru,“ vzkazuje Raúl Luis Risco Perez, bývalý kubánský poli�cký vězeň. Asi
osmdesát pohlednic, které napsali účastníci
akce, bylo posláno do ázerbájdžánských věznic, kde je v současnos� okolo 100 poli�ckých
vězňů.

Lidská práva na Kubě
Člověk v �sni spolu s partnerem zorganizoval
cestu dvou právníků z Kuby, kteří ve Washingtonu před inter-americkou komisí pro lidská
práva (Inter-American Commission on Human
Rights) prezentovali zprávu: „Human Rights Situa�on of Persons Deprived of Liberty in Cuba“.
http://www.oas.org /es/cidh/audiencias/
Hearings.aspx?Lang=en&Session=136, h�ps:
//www.youtube.com/watch?v=zzG7brEVmao&feature=youtu.be
Nový bulle�n o situaci na Kubě je tentokrát
věnovaný cenzuře. Anglickou nebo španělskou
verzi můžete stáhnout zde.

EUROPEUM
Nadcházející akce
Seminář „Ekonomický vývoj v EU a USA – ztrácíme nebo doháníme Ameriku?“ proběhne ve
středu 17. prosince 2014 v Evropském domě
od 17 do 19 h.

Uplynulé akce
Panelová diskuze „Občané v Evropě“ proběhla
5. září v prostorách Evropského domu. Video
z diskuze, naleznete zde.
Expert workshop „Europe 2020: seen from
the V4 perspec�ve“ proběhl 26. září 2014
v prostorách Ins�tutu pro evropskou poli�ku
EUROPEUM.
EUROPEUM připravilo panel „Na�onal
iden��es in elec�on campaigns“ na Foru 2000,
který proběhl v pondělí 13. října 2014 od 17.30
do 19.00.
Panelová diskuze „The role of the EU and the
Czech Republic in the Western Balkans: Perspec�ves on the Enlargement process“ uspořádaná ve spolupráci s European Commission’s
Directorate-General for Enlargement proběhla
17. října 2014 v Evropském domě.
Studentská debata na téma „Integrace
Moldavska do EU“ proběhla 5. listopadu 2014.
Hlavním cílem této strukturované debaty byla
snaha studentů ze zemí Visegrádu předat zkušenos� s integrací do Evropské unie.
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Diskuze „Ukrajina po volbách: výzvy, příležitos� a český příspěvek“ proběhla 6. listopadu
2014. Diskuze o povolební Ukrajině byla organizována ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) a Heinrich-Böll-S��ung.

Forum 2000

Konference „Evropské vize České republiky“
se konala 13. listopadu 2014 a zahájila dlouhodobou práci Národního Konventu, který by měl
být pla�ormou k diskuzi evropských poli�k.
Ins�tut pro evropskou poli�ku EUROPEUM je
členem Koordinační rady Konventu a bude také
pořadatelem jednoho z kulatých stolů, který
proběhne 11. 12. na téma kohezní poli�ky.

V sobotu 22. listopadu 2014 se v Litoměřicích
konala výroční konference Česko-německého
diskusního fóra s názvem „Česko-německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost“.
Do debaty na téma společné pamě� Čechů
a Němců a budoucnos� vzájemných vztahů
přispěli poli�ci, spisovatelé, odborníci i představitelé občanské společnos�. Podle bývalého
senátora a českého předsedy Rady Česko-německého diskusního fóra Luďka Sefziga a spolkového ministra Chris�ana Schmidta narostla
mezi Čechy a Němci vzájemná důvěra a daří se
překonávat rozdílné vnímání minulos�.

Semináře v Evropském domě: „Jaké jsou
výzvy nového Evropského parlamentu?“ (10. 9.
2014), „Proč je nezaměstnanost v Česku jedna
z nejnižších v EU?“ (24. 9. 2014), „Uprchlíci v Evropě – jak je (ne)řešíme?“ (8. 10. 2014), „Jak
lze chápat program nové Evropské komise?“
(22. 10. 2014), „Český průmysl v EU – co se změnilo během našeho členství v EU?“ (5. 11. 2014).
Záznamy ze seminářů je možné shlédnout zde.

Výroční konference Česko-německého
diskusního fóra

Publikace:
Vladimír Bartovic publikoval policy paper „Rozšíření a občanství: pohled do budoucnos� –
Česká republika“. Text je k dispozici zde.
Vladimír Bartovic byl spoluautorem „V4
Suppor�ng the Economic Integra�on of Georgia and Moldova with the EU“. Publikace je
dostupná zde.
Věra Řiháčková publikovala nový report „Report: Taking Stock of EU Civil Society Funding in
EAP Countries“. Text reportu je k dispozici zde.
Vladimír Bartovic publikoval diskuzní příspěvek „Deset let v EU: česká a slovenská zkušenost“. Text příspěvku je k dispozici zde.

Další:
Vladimír Bartovic komentoval por�ofilo Věry
Jourové ve článku „Věra Jourová, Agrofert, střet
zájmů? Stěží, úředníci by se vzbouřili“ v časopisu Týden. Článek naleznete zde. Na stejné
téma vystoupil Vladimír Bartovc také v DVTV.
Rozhovor je možné shlédnout zde.
Ivo Šlosarčík se vyjádřil k tématu porfolia
Věry Jourové v pořadu Radioforum ČRo Plus.
Rozhovor je možné si poslechnout zde.
Vladimír Bartovic komentoval ve Studiu 6
(ČT) neúspěch slovinské kandidátky na komisařku. Video naleznete zde.
Naši činnost můžete sledovat na našem profilu na Facebooku a Twi�eru. EUROPEUM má
také nový blog.

Další úvahy směřovaly k budoucnos� obou
národů v evropském prostoru. Zamýšleli se nad
ní někdejší státní tajemník spolkového ministerstva zahraničí Peter Hartman, bývalý vicepremiér a hlavní vyjednavač Česko-německé
deklarace Alexandr Vondra. Podle Petra Pitharta se však těžiště staros� Evropanů nyní posunuje na východ – směrem k Rusku. „Bilaterální
problémy mezi Čechy a Němci je důležité řešit.
Z diskuse ale jasně vyplynulo, že na nadnárodní
úrovni už nemáme moc času. Proto spěchejme.
Možná budeme muset řešit daleko větší po�že,“ uzavřel konferenci, kterou završilo nedělní
setkání v Památníku Terezín, Luděk Sefzig.
Více o konferenci a jejím programu si přečtěte
zde.

New Europe 100
Nový projekt New Europe 100 se představil
13. listopadu v Hrzánském paláci v rámci
debaty „Jakým směrem by mohla střední Evropa posunout Evropskou unii v následujících
25 letech?“ Jeho cílem je podpora inovací ve
střední a východní Evropě a zvyšování povědomí o těch, které přispívají k pozi�vním změnám
nejen v digitálním světě. „Čtrnáct Čechů mezi
100 nejlepšími inovátory na seznamu New
Europe 100 považuji za výborný úspěch. O to
větší podporu bychom měli digitální agendě
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dát a začít se jí vážněji zabývat, nejen o ní
hovořit,“ prohlásil státní tajemník pro evropské
záležitos� Tomáš Prouza, který spolu s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem
převzali nad prezentací záš�tu.
Mezi řečníky vystoupili například ředitelka
české pobočky Googlu Taťána le Moigne nebo
ředitel Aspen Ins�tute Prague Radek Špicar.
Vystupující se shodli na tom, že inovace jsou
klíčem k úspěšnému vývoji v České republice
i celé střední Evropě.
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kém dluhu způsobeném neplacením poplatků
členskými státy. Za nejhorší variantu při čerpání dotací Polčák považuje situaci, kdy bude
muset ČR krátkodobě převzít platební závazky
za EU. Co to bude konkrétně pro neziskovky
znamenat, se ukáže přibližně za půl roku, kdy
se budou uzavírat jednání o nových operačních
programech EU. Více o semináři najdete zde.

Občanské Bělorusko
Ales Bjaljacki se zúčastnil výroční
konference Forum 2000
Konference Forum 2000 s názvem Nespokojená demokracie – čtvrt stole� od železné opony
a Tchien-an-menu, která proběhla 12.–15. 10.,
se za podpory Občanského Běloruska zúčastnil
také významný běloruský lidskoprávní ak�vista
Ales Bjaljacki.
Zakladatel a předseda Centra pro lidská
práva Vjasna vystoupil v pondělí 13. 10. na
dvou panelech: přímo na Žo�ně diskutoval
o hodnotách zahraniční poli�ky Václava Havla
na panelu nazvaném „The significance of Václav Havel’s value based foreign policy“. Vězňům
svědomí a porušování lidských práv se věnoval
odpoledne v Evropském domě v rámci panelu
„Prisoners of conscience: resistance against
human rights abuses, across contexts and genera�ons“, který organizovalo Občanské Bělorusko společně s Amnesty Interna�onal.

Financování českých neziskových
organizací z fondů Evropské unie a role
Evropského parlamentu

Představitelé Eurorádia navštěvují Českou
republiku každý rok, protože na jejich provozu
se podílí také Občanské Bělorusko a financuje
ho Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci
Programu transformační spolupráce.

Běloruské lokální iniciativy se zúčastnily
tréninku ve Vilniusu
Občanské Bělorusko zorganizovalo třídenní trénink pro běloruské lokální inicia�vy v litevském
Vilniusu.
Semináře, vedeného dvěma běloruskými
lektory, se zúčastnili představitelé 9 inicia�v ze
všech běloruských regionů. Ak�visté absolvovali trénink s tématem „Činnost organizace orientovaná na výsledek“. Všichni účastníci hodno�li akci velmi pozi�vně a uváděli, že do své
práce budou schopni zařadit mnoho nových
poznatků a dovednos�. Účelem tréninku bylo
také shromáždit a propojit jednotlivé inicia�vy,
aby mohly společně sdílet své know-how a inspirovat se pro své další působení.

Prezentace českého překladu knihy
„Miluji Bělorusko“

Jak mohou neziskové organizace čerpat dotace
z fondů EU a jakou roli při tom hraje Evropský
parlament? To byla otázka semináře, který se
konal 20. listopadu 2014 v prostorách Impact
Hub Praha jako volná součást NGO Marketu.
Mezinárodní konference Forum 2000.

Představitelé Eurorádia přijeli do Prahy

Poslanec EP Stanislav Polčák ve svém projevu naznačil blížící se problémy s financováním
z EU. Unie se podle jeho slov nachází v hlubo-

Záznam z pořadu si můžete poslechnout zde.
Setkali se také se studenty Univerzity Karlovy
v rámci přednášky, která proběhla na Filozofické fakultě a na níž se promítal také dokument
„Běloruský sen“. Občanské Bělorusko navíc
uspořádalo již zaběhnutou akci „Běloruské
pivo“, během níž se v neformální atmosféře
žurnalisté setkali se zainteresovanými příznivci
Běloruska a mohli debatovat na vážná i méně
seriózní témata.

Tři představitelé opozičního Evropského rádia
pro Bělorusko, které sídlí v polském exilu,
navš�vili ve dnech 20.–22.října Prahu. Během
svého pobytu se Dmitrij Novikov, ředitel rádia,
šéfredaktor Vital Zibljuk a viceprezident Eurorádia Andrzej Bjelicki setkali s Petrem Drulákem, 1. náměstkem ministra zahraničních věcí,
s nímž debatovali o současné poli�cké situaci
v Bělorusku a stavu nezávislých medií. Kromě
toho vystoupili v Českém rozhlase v pořadu
Média Plus, který moderoval David Šťáhlavský.

Slavnostní prezentace českého překladu knihy
„Miluji Bělorusko“ běloruského opozičního
poli�ka a spisovatele Pavla Sieviarynce se bude
konat 11. 12. v 19.00 v Praze v Domě národnostních menšin za přítomnos� autora. Svou
účast prosím potvrďte do pondělí 8. 12. 2014
na email: jstedron@dnm-praha.eu.
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Transitions
Spreading the Dream:
With our Roma documentary project, Our
Dream, s�ll crea�ng excitement, this month
featured another screening from our project
partner, Center for Independent Journalism
(CIJ). Our Dream is a collec�on of 5 films which
each cover one Central or Eastern European
country and demonstrates the problems that
Roma communi�es con�nue to face. Following
the documentary, a debate took place on the
condi�ons Roma face in the European Union,
focusing specifically in Romania. This dynamic
discussion cri�cized the lack of a comprehensive approach to Roma issues at the European
level, while men�oning the large amounts of
money that have been spent, with no noteworthy impact on be�ering the living condi�ons
for the Roma.

Multimedia Mentoring in Prague
In mid-September, a select group of young
journalists from the South Caucasus area to
a�ended a 5-day intensive Mul�media Training Program in Prague. This was the end of an
18-month project called “Mul�media and Minori�es: Empowering Journalism to Promote
Reconcilia�on in the South Caucasus. In this
program, par�cipants had the chance to receive hands-on instruc�on from top journalists
from around the world. Comple�ng real-life exercises in Prague, the par�cipants were guided
by the trainers in order to produce quality work.
The overall objec�ve of this project was to encourage the media in the South Caucasus to
play a major role in promo�ng regional peace
and stability through responsible repor�ng.

Prague TechCamp
November 4–6, 60 par�cipants from 12 countries a�ended TechCamp in Prague. Targe�ng
Russian-speaking journalists, this camp helped
increase their skills in journalism and media
and gave par�cipants a chance to create connec�ons with other media outlets that are
in need of even-handed Russian-language
journalism. During the camp, par�cipants received informa�on on developing new digital
pla�orms and countering propaganda among
other topics. Par�cipants rated the event

in overwhelmingly posi�ve ways. The U.S.
Department of State’s eDiplomacy division
funded the event, and Transi�ons acted as the
local partner.

25 Years After Conference
KEYNOTE and Transi�ons organised on November 20-22 at NYU in Prague a special conference en�tled “25 Years A�er: The Challenges
of Building the Post-Communist Media and
Communica�on Industries”. The event was
supported by the IVF and the US Embassy in
Prague and addressed the transi�on of the
media and communica�on industries in the
post-communist countries of Europe and Eurasia since 1989. The event, which featured over
50 dis�nguished speakers, brought together
scholars, media and communica�ons prac��oners, and representa�ves of NGOs working in
the region and engaged them in joint discussions on topics such as media ownership and
freedom of expression, media assistance, and
the role of new media.

Kiev Government Transparency
Conference
On Dec 11, 2014 the Regional Press Development Ins�tute (RPDI) will hold a conference
within our joint project: “Promo�ng Government Transparency” funded by the TRANSITION Program of the MZV ČR project in Kiev,

Ukraine, where RPDI will announce monitoring
results and the na�onal ra�ng of official website transparency. Up to 70 par�cipants are
expected to a�end to gain knowledge and
understanding of the compliance with the
legisla�on. Three Czech experts on public procurement will share their experiences.

Going local in Moldova
In mid-late December we will bring together
all par�cipants from both Moldovan Summer
Camps held earlier this year for the wrap up
event. Each team will present their projects
and plan for next steps and will receive feedback, �ps & tricks from the trainers, who
monitor their ac�vity. Progress update from
SIC Moldova 2014: Second-place winner,
reciclare.md, focusing on waste collec�on and
recycling, has expanded its informa�on on
companies that collect waste and has begun
a digital promo�on campaign. These ac�vi�es
are components of TOL’s project, a jointly
funded ini�a�ve of NED and the TRANSITION
Program of the MZV ČR.

“Science for Change” Conference
We have con�nued with the monitoring of
the air pollu�on in Kosovo within the TRANSITION Program of the MZV ČR and UNICEF
project with the par�cipa�on of the groups
that gathered together in the project’s kick-off
mee�ng. In December we are holding closing
conference, where the final results of this ci�zen environmental monitoring will be shown,
followed up by an online campaign through the
project website and the social media.

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné poli�cké či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.
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