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Zpravodaj DEMAS 4/2015
Naše mise

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

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Amnesty Maraton psaní dopisů:
Největší lidskoprávní kampaň světa
probíhá i v Česku
Stovky tisíc příznivců a aktivistů lidskoprávní organizace Amnesty International z celého světa
se v období kolem Dne lidských práv (10. prosinec) zapojují do akce Maraton psaní dopisů.
Ručně psané dopisy, e-maily, SMS zprávy, faxy
a tweety zaplaví ty, kteří jsou po celém světě
zodpovědní za věznění, utlačování nebo mučení 12 vybraných obětí bezpráví. V České republice jsou stovky akcí plánované na období mezi
10. a 20. prosincem.
Cílem Maratonu psaní dopisů je společně
ručně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí.
Přímo obětem bezpráví je možné psát dopisy
solidarity a vyjádřit jim tak podporu. Výsledky
jsou opravdu vidět: už v průběhu akce jsou lidé
osvobozováni z vězení, nečinné úřady začínají
jednat, špatné zákony se mění nebo ruší… Před
masivním mezinárodním tlakem nemůže nikdo
jen tak zavírat oči.

obviněných za pokojné protesty. Jde například
o uzbeckého novináře Muhammada Bekzhanova, nejdéle vězněného žurnalistu světa,
malajsijského kreslíře Zunara, který čelí trestu
za tweet, konžské mladíky Yvese a Freda, kteří
se jen zúčastnili pokojné demonstrace, nebo
saúdského lidskoprávního advokáta Waleeda
Abu Al-Khaira, nesmyslně odsouzeného za terorismus. Ročník 2014 se stal pro Maraton rekordním – stovky tisíc lidí z více než 200 zemí
světa poslalo 3 245 565 zpráv, ve kterých nabízeli pomoc nebo volali po zásahu ve 12 případech zneužití lidských práv. V Česku se Maratonu zúčastnilo přes 6 000 lidí, kteří společně
napsali téměř 20 000 dopisů!
I letos akce v ČR probíhají na více než 200
místech – v řadě škol, univerzit nebo kluboven,
Maraton pořádají i ve sportovním centru, na farách, na divadelním festivalu nebo v nízkoprahovém klubu. Přidají se i organizace jako Český
helsinský výbor nebo Scio, připojí se i Psychiatrická léčebna Bohnice nebo kapela Zrní: s fanoušky bude psát dopisy v rámci svého pražského koncertu! Nejvzdálenější organizátorka
je z Montrealu, kde píše dopisy s místní českou
komunitou.
Snaha lidí z celého světa má smysl: obecně
platí, že dopisové akce výrazně ovlivní až 30 %
případů. A loňský rok nebyl i díky Maratonu výjimkou – v květnu osvobodil nigerijský guvernér Mosese Akatugbu poté, co od 800 000 příznivců Amnesty obdržel dopisy žádající milost.
Moses byl na základě svého „přiznání”,
které vyústilo z mučení, odsouzen k smrti za
ozbrojenou loupež na základě toho, že údajně
ukradl tři mobilní telefony (jak sám říká, tento
trestný čin ani nespáchal).
„Bolest při mučení je nepředstavitelná. Už
jsem nevěřil, že bych se mohl dočkat dnešního dne. Příznivci Amnesty International jsou
mí hrdinové,“ napsal Moses Amnesty, když ho
propustili.

Letošní ročník upozorňuje mimo jiné na
rostoucí tlak na svobodu projevu a volá po
osvobození několika osob uvězněných nebo

V Indii se oběti ekologické katastrofy úniku
smrtícího plynu v Bhópálu dočkaly po desítkách let odškodnění. V oblasti Mkhondo v JAR
s nejvyšší mateřskou úmrtností byla zavedena
nepřetržitá zdravotní péče. Bičování saúdského bloggera Raífa Badawího za založení on-line
fóra pro politické a sociální diskuse se prozatím
podařilo zastavit.

EUROPEUM
Café Evropa
Během listopadu představil Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, společně se Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační
kanceláří Evropského parlamentu, nový formát
debat v Evropském domě pod názvem Café Evropa, který má za cíl neformálním způsobem
zatraktivnit diskutování evropských témat široké veřejnosti. Prvními hosty na úvodní debatě „Nestabilita na prahu EU“ byli 2. prosince
Magda Vašáryová, poslankyně Národní rady
Slovenské republiky, a šéfredaktor MD Dnes Jaroslav Plesl. Nejdůležitější informace spolu se
souhrnem toho nejzajímavějšího, fotkami a videozáznamem naleznete na webu Cafe-Evropa.
cz. Další debatní podvečer proběhne 27. ledna
a tématem bude brexit.

Debaty a diskuze
V listopadu EUROPEUM pořádalo také dvě veřejné akce reagující na aktuální dění. První byla
dne 2. listopadu debata, jejímž těžištěm byl
výzkum monitorující postoje ukrajinské veřejnosti vůči EU a Rusku – „Is the EU moving
closer to Ukraine? Why mutual perceptions
matter“ – s účastí Štefana Füleho, bývalého komisaře EU, Václava Lídla z AMO a výzkumníků
ukrajinské Nadace Ilko Kucheriva pro demokra-
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tické iniciativy. Druhou veřejnou akcí byla diskuze „Holding Europe together after the Paris
attacks: united we stand?“ reflektující pařížské
útoky 13. listopadu, na níž vystoupili JeanPierre Asvazadourian, velvyslanec Francie, Pavel Fischer, bývalý velvyslanec ČR ve Francii, či
Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního
výboru poslanecké sněmovny.

Prague European Summit
Ve dnech 12. a 13. listopadu EUROPEUM společně s dalšími předními českými think-tanky
pořádalo pilotní ročník Prague European Summit. Konference, na níž přednesl hlavní projev
místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, se setkala s velmi pozitivními ohlasy
a na červen příštího roku je naplánován první
ročník na premiérské úrovni. V průběhu Prague
European Summitu zároveň došlo ke spuštění
zbrusu nové webové prezentace Europea, která nabízí přehledné zobrazení všech pořádaných akcí a seminářů, publikovaných paperů
a blogů či aktivity členů EUROPEA v médiích.

EUROEPUM v médiích
V průběhu posledních tří měsíců vydalo EUROPEUM několik policy paperů, jmenovitě
například Zhodnocení vlivu vnějších faktorů na
vnímání zemí V4 a tvorbu jejich politiky od vedoucího výzkumu Martina Michelota či analýzu Michala Víta Prosazování zájmů krajů v EU
– marnost nad marnost. Zároveň bylo publikováno vícero blogů na blogu iHNed.cz, mj. blog
Marka Stojiće Migranti v zemi nikoho a Západní
Balkán v šedé zóně, Tři mýty o uprchlících, imigrantech a evropské uprchlické krizi od Christiana Kvorninga Lassena či Francouzskou zahraniční politiku je nutno přehodnotit od Matthieu
Crévecoeura.

V médiích se členové týmu v nedávné době
objevili hned několikrát. Martin Michelot poskytl časopisu Newsweek Česko rozhovor na
téma strachu z terorismu. Ředitel EUROPEM
Vladimír Bartovic byl hostem ČT24, kde na konci listopadu zodpovídal otázky ohledně schengenského prostoru a evropské zpravodajské
služby, v uplynulém týdnu také hovořil v České televizi o požadavcích Davida Camerona
a předpokládané reakci Donalda Tuska.
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Občanské Bělorusko
Ohlédnutí za uplynulým obdobím
Podzim se v Bělorusku nesl ve znamení prezidentských voleb. Pravidelné informace o průběhu předvolební kampaně je možné nalézt
v pravidelném předvolebním zpravodaji OB.
Informačně byly pokryty i volební výsledky
a jejich dopady.
Reflexi prezidentských voleb se věnovali
také představitelé Eurorádia, ředitel Dmitrij
Novikau a šéfredaktor redakce v Minsku, Vital
Zybljuk. Ti navštívili Prahu ve dnech 26.–27. října a kromě přednášky na Karlově univerzitě se
podělili o své názory na povolební situaci se
zástupci českých médií (viz článek v Lidových
novinách).
Představitelé Eurorádia se dále setkali se
zástupci Ministerstva zahraničních věcí a se
správní radou Občanského Běloruska. Probírána byla aktuální situace rádia a společně byly
také plánovány další kroky a vývoj. Eurorádio
prochází v posledních měsících řadou velmi
zajímavých změn. Kromě nového webového
rozhraní se dostává do pozice, kdy díky své
kredibilitě působí jako velmi dobrý zdroj antipropagandy nejen vůči oficiálním běloruským
zdrojům, ale také vůči ruským mediálním kampaním v regionu.

Transitions
Prague Social Innovation Camp
Between 1 and 6 December, 55 participants
hailing from 10 countries attended the SICamp
held in Prague.

event in an overwhelmingly positive way. The
U.S. Department of State’s eDiplomacy division
and the National Endowment for Democracy
funded the event.

Press Start Project
November 2015 – After months of preparation,
we officially introduced our partner project
Press Start. The site is the first global crowdfunding platform for reporters in countries
lacking press freedom. Such an endeavour can
potentially revolutionize the way independent
journalism is funded in the developing world,
and in countries in transition.
We’ve launched a Kickstarter campaign to
get the project off the ground, and we’d greatly appreciate if you spread the word. Please
follow us on Twitter and Facebook, tell your
friends and colleagues about Press Start and, if
you like, support us on Kickstarter!

Prague Media Point Conference
KEYNOTE and Transitions organised between
12 and 14 November at NYU Prague the “Populism, Authoritarianism and the Media Conference,” with support from the European
Commission’s Representation in the Czech Republic, and the Heinrich Böll Stiftung Prague.
It featured over 60 distinguished speakers, and
brought together scholars, media and communications practitioners, and representatives
of NGOs from the region. The topics covered
were populist media and authoritarian media,
freedom of press and expressions, and the role
of new media. You can have a look at the conference final report for more information.

„Science for Change“ workshop
Targeting journalists for Eastern Europe,
this camp was meant to hone the journalism
and media skills of the participants, and to give
them a chance to connect with media outlets
in need of experienced Russian-language journalists. During the training, the participants
received information on developing new digital platforms and countering propaganda, as
well as other topics. The participants rated the

The most recent workshop took place in Pristina between 20 and 22 November, under
the heading “Get data, take action and drive
change”. The training workshop focused on
developing competences and skills, and building the capacities of 30 young activists, aged
16 to 27, which could take on an active role
in the Citizen Science Movement. To this aim,
they took part in activities ranging from a six-
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Gura Cainarului may land its mayor and local
business in hot water.
Moldova: Virtual Sex, Real Crime?
If the Moldovan women erotic webchat operators are providing virtual ‘sexual services,’
then under the law, their bosses could be considered ‘pimps’ by Nicolae Cuschevici, Marian
Dorofeeva, and Daniela Timofti.

month long monitoring of selected places, and
harvesting data on air pollution, to data reflection, analysis, and exploration, and its civil society applications. The overall objective of the
program is to foster a greater understanding of
Kosovo’s environmental issues, and to encourage the direct participation of local youth. Find
out more here.

of the Netherlands. The four investigations
done through RISE Moldova examined diverse
issues unconnected with the current political
turmoil. For more information about the project, click here.
Moldova: Water – Source of Corruption?
Moldova’s environmental fund give grants
without much oversight; one to the village of

Investigation: Desheli’s Business Practices
Exposed
How the cosmetics firm in Moldova has been
drawing people, unwittingly, into the clutches
of loan companies by Iurie Sanduța, Mariana
Jacot, and Raisa Razmerita.
Investigation: The Hidden Assets of
Moldova’s Gun Shop Bosses
How some top managers are ignoring the law
and keeping their businesses and property out
of public view by Nicu Calcea and Veaceslav
Aftene.

Roma at Risk
Transitions (TOL) has published its latest
e-book Roma at Risk: Europe’s Largest Minority, a compilation of articles from our website,
with an introduction written by TOL contributing editor Brian Kenety. The present collection
offers several detailed analyses of the ethnic
Roma minority over the past five years, with
a focus on social issues, integration efforts and
education.

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné politické či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli instituce.
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Follow the Money – Investigation project
The Transitions Online magazine has published
several stories written by Moldovan graduates
of the training program “Data Journalism / Follow the Money,” conducted by RISE Moldova
in collaboration with Transitions and with

financial support from the National Endowment for Democracy and the Embassy
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