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Naše mise

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

Společné aktivity
V4: Občanská společnost
pod tlakem? Pozvánka
na moderovanou debatu
V souladu s tradicí předešlých let pořádá DEMAS i v letošním roce panel v rámci Festivalu

demokracie, který je doprovodným programem 22. konference Forum 2000 Democracy:
In need of a critical update?. V letošním roce
se DEMAS rozhodl zaměřit na problémy, jimž
v současnosti čelí občanská společnost ve visegrádských zemích. Panel s názvem V4: Občanská společnost pod tlakem? se uskuteční

v úterý 9. října od 15.30 do 17.00 v Evropském
domě v Praze na Jungmannově ulici. Přijďte si
poslechnout diskuzi o současných výzvách občanské společnosti a podebatovat s Robertem
Baschem, Robertem Břešťanem, Romanem Jochem a Luciou Najšlovou. Debatu bude moderovat Vladimír Bartovic.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Amnesty International vyzývá
parlament k rychlému přijetí
Istanbulské úmluvy
Každá třetí žena v EU má osobní zkušenost
s fyzickým či sexuálním násilím, každá pátá se
stala obětí nebezpečného pronásledování, kaž
dá druhá žena byla vystavena některé z forem
sexuálního obtěžování. V celém světě je násilí
na ženách tak rozsáhlý problém, že lze hovořit
o epidemii. Rada Evropy proto vyzývá členské
státy k přijetí, tedy i ratifikaci, úmluvy, která zajistí společný standard v boji proti různým formám násilí na ženách a žádá zavedení konkrétních opatření pro prevenci násilí, ochranu obětí
a efektivní stíhání pachatelů. ČR patří společně
s Maďarskem či Bulharskem ke státům Evropské unie, které úmluvu dosud neratifikovaly.
Násilí na ženách, sexuální obtěžování nebo
nebezpečné pronásledování jsou porušení zá-

kladních lidských práv. Přesto k němu v České
republice dochází v obrovské míře. Jen mizivé
procento násilných činů, k nimž dojde, skončí
potrestáním pachatele. Existuje přitom mnoho
opatření, která může stát přijmout, aby oběti
více ochránil.
Nová „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá.
Česká republika je však mezi posledními státy,
které zatím odmítají úmluvu podepsat. Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími
organizacemi, které usilují o ochranu práv žen,
iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách“. Žádáme bezodkladné přijetí úmluvy, a především
konkrétních opatření, která pomohou ochránit
oběti násilí.
Vyzýváme proto Parlament ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci
a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“
a v souladu s ní i zajištění:
• efektivního stíhání pachatelů násilí (proškolení soudních znalců, soudců a dalších
úředních osob, ochranná opatření během
vyšetřování aj.);
• dostupné péče obětem násilí (utajené
azylové domy s komplexní péčí, startovací
bydlení, dostupné sociální dávky, bezplatná
psychologická a právní pomoc, telefonní
linka pomoci aj.);
• opatření vedoucích k prevenci násilí (zvyšování povědomí o různých formách násilí aj.);
• monitorování výskytu násilí na ženách v ČR
(systematický sběr dat o rozsahu a formách
násilí)
Podrobnosti a petici požadující bezodkladné
přijetí Istanbulské úmluvy v České republice
najdete ZDE.

Asociace
pro mezinárodní otázky
Na začátku července jsme v ukrajinských Karpatech uspořádali letní školu „Ústní historie“
pro skupinu běloruských a ukrajinských učitelů.
Školitelé byli experti na ústní historii ze tří zemí
Visegrádské skupiny – z Česka, Slovenska a Polska. Akce se konala za podpory Mezinárodního
visegrádského fondu a Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království. Na fotografie se můžete podívat zde.

Náš vzdělávací projekt Pražský studentský
summit obdržel Cenu evropského občana.
Tato cena se na základě nominací europoslanců a výběru zvláštní komise uděluje organizacím, které dosáhly mimořádných úspěchů
a jsou výjimečným způsobem aktivní v posilování základních myšlenek evropské integrace.
Na video ze slavnostního předávání se můžete
podívat zde.
Na počátku září jsme na veřejné debatě
v Praze představili výroční publikaci Agenda
pro českou zahraniční politiku 2018. Agenda
je ke stažení zde. Na celou fotogalerii z akce se
můžete podívat zde a na videozáznam zde.
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Ve čtvrtek 13. září proběhla v prostorách
Černínského paláce mezinárodní konference
Future of the Transatlantic Bond. Tu pořádala
AMO spolu s Konrad-Adenauer-Stiftung, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím USA v ČR. Cílem bylo nejen ohlédnout se
za 100 lety česko-amerických vztahů, ale také
mluvit o jejich budoucnosti. Na celou fotogalerii z akce se můžete podívat zde.
AMO se ve svých textech věnovala také celé 
řadě  dalších témat. Nová zpráva výzkumného
servisu Evropského parlamentu sumarizuje
vývoj formátu 16+1 v rámci regionu střední
a východní Evropy, jmenuje také náš projekt
ChinfluenCE jako iniciativu, která analyzuje čínský vliv v tomto regionu. Tomáš  Jungwirth se
také obsáhle věnuje paktu o migraci a případu
přijetí 50 syrských sirotků. Zuzana Lizcová dlouhodobě sleduje události v Německu.
Všechny aktuality jsou k dispozici na našem
webu, Facebooku, Twitteru, kanále YouTube
a na našem Instagramu. Aby vám nic neuteklo,
doporučujeme se také  zaregistrovat k odběru
našeho newsletteru.
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a kulturními stereotypy. Loni v Praze představila výstavu o lidech z LGBT komunity v Podněstří,
letos přijíždí otevřít výstavu o obětech domácího násilí. V Podněstří 75 % lidí trpících domácím násilím nikdy nezavolalo policii. 82 % jich
mělo strach svěřit se svým příbuzným.

Člověk v tísni
Lidskoprávní sekce Člověka v tísni připravuje
začátkem října dvě veřejné akce v rámci Festivalu demokracie, na které jsou všichni srdečně
zváni.

Carolina Dutca: The Places of Violence
Carolina Dutca je třiadvacetiletá fotografka
z Podněstří, mezinárodně neuznaného regionu,
zamrzlého v sovětských dobách, odkud mladí
lidé ve velkém odcházejí. Ona se ale rozhodla
zůstat a svým fotoaparátem zachycovat témata s širším společenským přesahem – zejména taková, o nichž se v Podněstří mluví málo
či vůbec. Ve své tvorbě (fotografie, videoart,
instalace) čerpá z osobních zkušeností a zkušeností jejích subjektů s diskriminací, domácím
násilím, xenofobií, feminismem a sociálními

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 5. října v 18 hodin v Galerii Pragovka (Kolbenova 34a). Autorka sama výstavu představí a návštěvníky vezme i na komentovanou prohlídku.
Některé výpovědi žen, které prošly domácím
násilím, přečte herečka Veronika Bellová.
FB událost naleznete zde.

Krym: Zapomenutý poloostrov?
Pronásledování, prohlídky, zadržování, věznění.
To vše během čtyř let po anexi Krymu Ruskem
zažili na vlastní kůži obyvatelé Krymu, zejména
Krymští Tataři, advokáti nebo nezávislí novináři. I přes řadu rezolucí OSN a výzev EU a mnoha
lidskoprávních organizací se téma Krymu postupně vytrácí z titulních stran. Mění se situace

na poloostrově v zamrzlý konflikt? Jak se změnil život obyvatel Krymu po anexi? A podařilo
se jim najít své místo v podmínkách nového
režimu?
8. října od 18:30 budou v pražském NODu
(Dlouhá 33) debatovat:
• Ilmi Umerov, místopředseda Medžlisu Krym
ských Tatarů, vězněný na Krymu v roce 2017
• Tamila Taševa, lidskoprávní aktivistka z Krymu
• Aleksej Ladin, právník, který na Krymu zastupuje pronásledované novináře, aktivisty
a menšiny
• Anton Namlyuk, reportér RFE/RL, dlouhodobě se věnuje situaci na Krymu a příběhům Krymských Tatarů.
Na debatu naváže neformální večírek doprovázený živou krymskou hudbou v podání
kapely Musafir.
FB událost naleznete zde.

EUROPEUM
V červnu proběhl čtvrtý ročník konference
Prague European Summit. Konference byla
pořádána ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, Ministerstvem zahraničních věcí,
Úřadem vlády a Zastoupením Evropské komise v ČR. Tato konference je již čtvrtým rokem
vrcholnou akcí, na které se sejdou zástupci
akademické obce, vrcholní politici a lidé z businessu. Během tří dnů se v Lobkowiczském
a Černínském paláci diskutuje o aktuálních problémech a výzvách, kterým čelí Evropská unie.
Úvodní slovo na letošním ročníku měl premiér
České republiky Andrej Babiš a eurokomisařka
pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví Věra Jourová.
Hlavním tématem byl pro rok 2018 vztah
občanů Evropské unie s institucemi EU a s tím
spojené nebezpečí demagogie a populismu.
Mezi další zajímavá témata patřila budoucnost
rozpočtu EU nebo vztah Evropské unie se Spojenými státy s ohledem na budování obranných
kapacit v rámci EU. K tomuto tématu vystoupil
se svým příspěvkem mimořádný host summitu
A. Wess Mitchell, náměstek ministra zahraničí
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a snaží se zachytit dopad nejnovějších strategických trendů na Českou republiku, nebo také
článek Martina Michelota The V4 on Defence:
The Art of Disagreement pro European Leader
ship Network, zabývající se pozicí Visegrádské
skupiny ohledně PESCO.
Informace o všech aktivitách Institutu pro
evropskou politiku EUROPEUM najdete na
webu www.europeum.org, Facebooku, Twitteru a také na našem Instagramu.

Nadace Forum 2000
22. konference Forum 2000:
„Democracy: In Need of a Critical
Update?“
Spojených států amerických. Po vrcholu večera
následoval program v zahradě Ministerstva
zahraničních věcí ČR v Černínském paláci. Zde
proběhlo tradiční předávání ceny „Vision for
Europe“, kterou si letos odnesla Emily O’Reilly,
evropská ombudsmanka.
Ve stejné době vyvrcholil již jedenáctý ročník soutěže pro střední školy EuropaSecura,
během níž si studenti nejen ověřují, ale i rozšiřují své znalosti týkající se historie a současnosti Evropské unie a Severoatlantické aliance
a také bezpečnostních témat. Celostátní finále
se konalo 11. až 15. června na vojenské základně Valdek v Brdech v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany a Armádou ČR. Výherci se
posléze zúčastnili studijní exkurze do Bruselu,
v rámci které se setkali mimo jiné s eurokomisařkou Věrou Jourovou či poslancem Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským,
kteří studentům přiblížili fungování evropských
institucí.
Tématům bruselského summitu Severoatlantické aliance se věnovaly začátkem července
dvě konference. První z nich, „New Transatlanticism in Central Europe: The V4 and NATO in
Question“, jež se uskutečnila 7. července v Bruselu, se zúčastnili Bruno Lété (The German
Marshall Fund of the United States), Tomáš
Nagy (GLOBSEC Policy Institute), Daniel Bartha
(Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy CEID) a Elisabeth Braw (Scowcroft
Center for Strategy and Security, Atlantic Council), kteří společně debatovali o působení zemí
Visegrádské čtyřky v rámci euroatlantických
struktur. Ve spolupráci s Česko-americkým stoletím proběhla 9. července druhá diskuze s názvem „NATO Summit: What Is at Stake for the
Czech Republic, the U.S., and the Alliance?“.
Akci moderoval zástupce ředitele EUROPEUM
Martin Michelot a jako řečníci vystoupili bývalý
genpor. americké armády Ben Hodges (CEPA),
náměstek ministra obrany Jakub Landovský

a bývalý velvyslanec a bývalý náměstek Ministerstva zahraničních věcí Petr Kolář.
EUROPEUM rovněž pokračovalo ve své pub
likační činnosti. European Council on Foreign
Relations vydal krátce po skončení bruselského
summitu NATO přehled vnímaných bezpečnostních hrozeb pro jednotlivé členské státy
EU. Ředitel Vladimír Bartovic přispěl analýzou
vnímaných bezpečnostních hrozeb pohledem
České republiky. Zmiňuje hlavně rozdílný pohled na hrozby. Zatímco občané vnímají migraci a terorismus jako největší problém, vláda
vnímá, po zkušenosti s konfliktem na Ukrajině,
jako největší hrozbu bezpečnostní situaci v nejbližším sousedství EU. Viktória Pokorná vypracovala nový policy paper Renewable Energy
Potential in the Czech Republic: Obstacles to
Achieve It, který rovněž sloužil jako podkladový materiál pro pátou diskuzi ze série Prague
Climate Talks, který je platformou pro debaty
s odborníky z relevantních oborů. Christian
Kvorning přispěl kapitolou Returning from Violence: How to Tackle the Foreign Figters’ Problem in the Western Balkans? do nové publikace maďarského institutu IFAT, kde popisuje
model praktikovaný v dánském městě Aarhus,
který má za cíl prevenci a případný monitoring
občanů navrátivších se z oblasti bojů. Za zmínku stojí i práce Ondřeje Ditrycha, který zkoumá
roli České republiky ve vojenských misích EU

Letošní konference Forum 2000 s názvem Democracy: In Need of a Critical Update? proběhne ve dnech 7.–9. října 2018 v Praze a dalších
městech. Hlavní část programu konference se
uskuteční stejně jako v minulých letech v prostorách paláce Žofín a pražského Goethe-Institutu. Konference bude přístupná veřejnosti
v pondělí 8. října. Kapacita konference Forum 2000 byla vyčerpána. Velice si ceníme
vašeho zájmu! Registrační formulář je stále
možné vyplnit pro zařazení na čekací listinu.
Pokud na vás nevyjde místo, nezoufejte. Celou
konferenci bude možné sledovat v přímém přenosu na této stránce: https://www.forum2000.
cz/videa
Na účastníky konference čekají i letos desítky přednášek a diskuzí, které se budou zabývat
společenskými a ekonomickými výzvami demokracie, rostoucím populismem a naciona
lismem nebo zásadními změnami v digitálním
prostoru. Demokratický svět prochází bezprecedentní vnitřní krizí. Skvělé společenské a ekonomické výsledky demokracie, která přinesla
historicky unikátní svobodu, stabilitu a prosperitu, zakrývají některé podstatné vnitřní problémy. Nezvládnutá migrace, potlačované pocity
národní identity, vysoká příjmová nerovnost, či
nejistota plynoucí z globalizace a rychlých společenských a technologických změn trápí četné
skupiny obyvatel.
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Mezi potvrzenými delegáty konference jsou
premiér tibetské exilové vlády Lobsang Sangay;
finsko-estonská spisovatelka Sofi Oksanen, kterou The Guardian označil za světovou spisovatelskou senzaci; student a organizátor protestů
Za slušné Slovensko Juraj Šeliga; zakladatel organizace Lékaři bez hranic Bernard Kouchner;
mladá ekonomka a nejsilnější proevropská kandidátka v moldavských prezidentských volbách
roku 2016 Maia Sandu; bývalá kapitánka-regentka Sanmarinské republiky a nejmladší hlava státu své doby Vanessa D’Ambrosio či bývalá
ministryně zahraničních a evropských záležitostí Chorvatska Vesna Pusić.
Za mediální spolupráci děkujeme zejména
našemu hlavnímu mediálnímu partnerovi České televizi, vydavatelství Economia, Rádiu 1,
Prague TV, Rádiu Svobodná Evropa, Reportéru,
Denníku N, Project Syndicate a Visegrad Insight.
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 Twitter Forum 2000. A nezapomeňte používat
oficiální 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!

Festival demokracie 2018
Kdy: 5. – 11. října 2018, Praha a další města
Festival demokracie je doprovodným programem konference Forum 2000. Naším posláním
je oslava občanské aktivity jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti.
Chceme inspirovat veřejnou diskuzi o spoluod
povědnosti občana za společnost, o toleranci
a respektu k lidským právům, o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se zamýšlet nad výzvami pro naši budoucnost.
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Součástí programu jsou panelové diskuze,
přednášky, projekce filmů, workshopy a kulturní akce. Můžete navštívit jakoukoli akci v kterémkoli městě po celé České republice i v zahraničí. Velká většina akcí je přístupná zdarma.
Některé akce také mohou z kapacitních důvodů
vyžadovat registraci, aktuální informace hledejte na Facebooku.
Vše bude oznámeno na internetových stránkách festivalu a v tištěném programu. Na Festivalu demokracie poznáte mnoho zajímavých
lidí, dozvíte se spoustu nového, inspirujete se
a v neposlední řadě se budete bavit.
Festival demokracie vyvrcholí Festialovým
dnem 6. října 2018 na náměstí Republiky v Praze. Zde se budou prezentovat téměř tři desítky
neziskových organizací včetně Nadace Forum
2000.
Ve speciální části programu nazvané
„Mluvme spolu“ si návštěvníci a návštěvnice
budou moci přímo promluvit se třemi lidmi
s neobyčejnými životními příběhy – Jiřím Koldou (ČR), Alexejem Kelinem (ČR) a Carolinou
Dutcou (Podněstří/Moldavsko). Dále se představí kapely The Turpentine Ray (US/UK/CZ),
Acute Dose (CZ) a Bratři (CZ), uslyšíte stand-up
comedy Lukáše Venclíka, autorské čtení od
Flog.cz, projde satirický průvod masek Sametové posvícení a uvidíte maorské vystoupení
HAKA! (NZ).
Z celkového počtu více než 60 akcí zde uvádíme několik vybraných:
5.10. 18:00 – 21:00 (Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační
středisko ochrany vod Vodňany) Potřebuje
demokracie nakopnout?, diskuze ve spolupráci s Vodňany žijou
7.10. 16:00 – 18:00 (Café Kampus) Čína za
svými hranicemi: Od Tibeťanů k pásu a stezce, ve spolupráci s Informačním centrem pro
demokracii a lidská práva v Číně a Project
Syndicate

8.10. 15:00 – 17:00 (Vysoká škola ekonomická,
Vencovského aula, Praha) Youth, Speak up!
Desítky úspěšných mladých lidí z různých
oborů a jejich vize budoucnosti naší země, ve
spolupráci s Klubem mladých politologů
10.10. 11:00 – 13:00 (Knihovna Václava Havla)
#JáDemokracie: Co znamená demokracie
a svoboda pro mladé lidi?
Více informací a úplný program Festivalu demokracie naleznete na http://www.forum2000.cz/
fedem a na Facebooku @festival demokracie.

Transitions Online
Presenting Press Start
at the Deutsche Welle Forum in Bonn

Tatiana Kozak (center) and Hicham Mansuori
(left) discuss their respective PressStart
campaigns.

We were delighted to help present Press Start
campaigns at the Deutsche Welle Forum in
Bonn at the beginning of June. This year’s forum saw some very impressive participation,
with over 2,000 international participants from
a record breaking 140 countries, and more
than 270 speakers and 60 partner organizations. The organizers were delighted to have
brought forward the discussion on global inequalities in the realms of politics, society,
economy, digitalization, and the media. Press
Start is a valuable venture in which charitable
funding can be secured for journalists in countries where such funding would be difficult to
come by and often risky to produce. The forum
featured speakers with current or past Press
Start campaigns, such as Hicham Mansouri
and Tatiana Kozak, both pictured above. Mansouri’s campaign funds a project that will investigate deep-seated corruption in
Morroco, including coverage of the black
market activity taking place in prisons that is
presumably supported by the police and judiciary, while Kozak plans to explore the fate
of war-torn east Ukraine in light of the experiences of other post-Soviet countries. We are
proud to promote platforms like PressStart so
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they may continue to enable journalists with
worthwhile projects such as these.

Prague Media Point Conference
Already on the horizon is the newest edition
of Prague Media Point Conference, a series of
annual international conferences dedicated
to discussing the changing media landscape
with leading academics, journalists, media executives, and experts from around the world.
A TOL joint initiative, the 2018 conference will
be held November 15–17, with a theme of media and technology.
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experts in the field from outlets like Reuters,
The New York Times, Associated Press, and Radio Free Europe. At the end of the two-week
program, students will have both a video and
print version of a story that they take from idea
to finished product under the supervision of

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 říjnu 2018
DEMAS
Asociace pro podporu
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1
info@demas.cz / www.demas.cz
https://www.facebook.com/asociaceDEMAS/
IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539

Going on Assignment in Prague
Upcoming journalism program in Prague, Going on Assignment in Prague,” offers students
the chance to immerse themselves in the fastpaced world of journalism and learn from top

our experts. In addition to a completed, readyto-publish piece of reporting, students will
also learn invaluable skills such as interviewing
techniques for hostile lands, capturing the atmosphere of a place through a photo, and digital storytelling. Please spread the word!

Správní rada:
Vladimír Bartovic
Vít Dostál
Sylva Horáková
Jakub Klepal (místopředseda)
Pavel Pšeja (předseda)

Členské organizace DEMAS:
Agora Central Europe
Asociace pro mezinárodní otázky
CASLA Institute
CEELI Institute
Centrum pro komunitní práci
Centrum pro studium demokracie a kultury
CEVRO
Člověk v tísni
Europeum
Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
Transitions
Transparency International Česká republika
Organizace s pozorovatelským statusem:
Arcidiecézní charita Praha
Amnesty International
© DEMAS – Asociace pro podporu
demokracie a lidských práv, 2018
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