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Naše mise

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

Společné aktivity
DEMAS na Foru 2000:
„V4: Občanská společnost
pod tlakem?“
Demokracie ve Visegrádských zemích v současnosti prochází turbulentním obdobím a problémům se nevyhýbá ani občanská společnost.
Jaká je současná role občanské společnosti, jak
je možné občanskou společnost vůbec definovat a jakým problémům a tlakům je ve Visegrádských zemích vystavena? Na tyto a další otázky se zaměřil letošní panel uspořádaný
v rámci Festivalu demokracie, který byl sou-

částí mezinárodní konference Forum 2000. Na
debatu, jež se uskutečnila v úterý 9. října v Evropském domě, přišli diskutovat Robert Basch,
Robert Břešťan, Roman Joch a Lucia Najšlová.
Akci moderoval Vladimír Bartovic.

v Městské knihovně města Hradce Králové
přednášku s diskuzí na téma aktuálního dění na
Ukrajině. V přednášce se zaměřili na reformní
snahy Ukrajiny, důsledky ruské agresivní politiky i na současnou politiku České republiky vůči
zemím východní Evropy.

Ukrajina pět let
po Revoluci důstojnosti
J. E. Jevhen Perebyjnis (mimořádný a zplno
mocněný velvyslanec Ukrajiny) a Vlaďka Mu
šálková (AMO) vedli v pondělí 10. prosince

Přednáška v Hradci Králové byla poslední ze
série veřejných přednášek na téma transformační politiky, které v roce 2018 organizoval
DEMAS v různých městech České republiky za
podpory Programu transformační spolupráce
Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Proč potřebuje Česko
Istanbulskou úmluvu?
Lidskoprávní hnutí Amnesty International ČR
a síť organizací hájících práva žen v ČR Česká
ženská lobby předaly v úterý 6. listopadu předsedkyni Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Heleně Válkové cca 10 500
podpisů pod peticí apelující na poslance a poslankyně, aby bezodkladně přijali Úmluvu Rady
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám
a domácího násilí, tzv. Istanbulskou úmluvu.
V následném veřejném slyšení na půdě Poslanecké sněmovny zástupci a zástupkyně organizací argumentovali poslancům a poslankyním,
proč právě Istanbulskou úmluvu Česká republika potřebuje.

Násilí na ženách, sexuální obtěžování nebo
nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k němu v České
republice dochází. Jen mizivé procento spáchaných násilných činů skončí potrestáním pachatele; velká část z nich ani není nahlášena (organizace ProFem uvádí odhad pouze 5–8 % nahlášených). Existuje přitom mnoho opatření, která
může stát přijmout, aby oběti více ochránil.
Istanbulská úmluva členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá. Česká republika
je však mezi posledními státy, které k ní zatím
nepřistoupily. Už v roce 2015 proto Amnesty
International ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách“, kde jsme
usilovali o podpis Úmluvy. Žádáme i nadále
bezodkladné přijetí Úmluvy, a především konkrétních opatření, která pomohou komplexně
ochránit oběti násilí.

„Nejdůležitější v boji proti násilí je jeho
prevence, a proto zcela aktivně podporujeme
ratifikaci. Úmluva popisuje nástroje pomoci,
které vycházejí z dobré praxe odborníků a odbornic na tuto problematiku, a díky komplexnímu přístupu žádná oběť nezůstane bez pomoci,“ říká ředitelka České ženské lobby Hana
Stelzerová.
Že násilí na ženách není lhostejné ani české
veřejnosti, dokazuje výzkum veřejného mínění,
který si Amnesty a ČŽL nechaly zpracovat agenturou Focus v roce 2015 a znovu v září 2018.
„Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že přes 70 %
dotázaných si myslí, že současná situace v oblasti násilí na ženách v Česku je problém. Ještě
silněji vnímají lidé potřebu zesílení prevence –
po větším zaměření ČR na prevenci násilí na ženách volá 84 % všech dotázaných. Je tedy více
než jasné, že lepší právní rámec si přeje i většina Čechů a Češek,“ shrnuje Kateřina Šaldová,
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vedoucí advokačního oddělení Amnesty International ČR.
Co úmluva od států vyžaduje?
Ochranu obětí
• Zajistit, aby cílem veškerých opatření bylo
zajištění potřeb a bezpečnosti obětí;
• vytvořit specializované podpůrné služby,
které budou obětem a jejich dětem poskytovat lékařskou pomoc a psychologické či
právní poradenství;
• zajistit dostatečné množství dočasných útočišť a zavést bezplatné nepřetržité telefonní
linky důvěry.
Efektivní stíhání pachatelů
• Zajistit, aby násilí vůči ženám bylo považováno za trestný čin a náležitě trestáno;
• zajistit, aby pro žádný násilný čin nemohly
být přijatelné výmluvy na kulturu, tradiční
zvyky, náboženství nebo takzvanou „čest“;
• zajistit, aby v průběhu vyšetřování a soudního řízení měly oběti možnost využít spe
ciálních ochranných opatření;
• zajistit, aby orgány zajišťující dodržování
zákona reagovaly na žádosti o pomoc bez
prodlení a nebezpečné situace dokázaly
adekvátně zvládnout.
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votu na okupovaných teritoriích a vlivu propagandy. Kazanskij bydlel do roku 2014 v Doněcku, kde byl svědkem postupného vypuknutí
války, dnes žije v Kyjevě a jako novinář se snaží
Ukrajince o dění na východě země informovat.
Kromě brněnské prezentace se účastnil také
expertního kulatého stolu v Praze a vystoupil
na Festivalu ukrajinských filmů. Cesta Denyse
Kazanského do ČR byla podpořena z Programu
transformační spolupráce.

CEVRO
Publikace Memory of Nations
rozšířena o transformační zkušenosti
Argentiny, Gruzie a Kambodži

V sobotu 17. listopadu jsme se zúčastnili
Korza Národní v rámci Festivalu svobody a připojili se k dalším neziskovým organizacím, které představily svou činnost široké veřejnosti.

Prevenci
• Proškolení odborníků, kteří pracují s obětmi;
• zvyšování povědomí o různých formách
násilí a jejich traumatizující povaze;
• zahrnutí učebních materiálů týkajících se
problematiky rovnosti do učebních osnov
na všech stupních vzdělávání;
• spolupráci s nevládními organizacemi,
médii a se soukromým sektorem ve snaze
oslovit nejširší veřejnost.
Monitorování
• V zájmu důsledného naplňování Úmluvy
vytvořit specifický monitorovací mechanis
mus. Skupina odborníků bude dohlížet na
to, aby stát postupoval v souladu s Úmluvou, a zajistí tak její dlouhodobou efektivitu.
Koho se Úmluva týká?
• Úmluva se vztahuje primárně na různé
formy násilí páchaného typicky na ženách.
Zároveň ale vyzývá smluvní státy, aby stejnou ochranu poskytovaly i mužům (a dalším skupinám osob, jako jsou děti nebo
senioři) v rolích obětí.

V prosinci 2018 jsme na našich webových
stránkách zveřejnili tři nové případové studie zaměřené na zkušenost Argentiny, Gruzie
a Kambodži s přechodem k demokracii. Studie
rozšířily již existující publikaci Memory of Nations: Democratic Transition Guide, která byla
publikována v září 2017 a v první fázi zahrnovala transformační zkušenosti vybraných středoa východoevropských zemí a Egypta jakožto
příkladu země arabského jara. Anglická verze
publikace je zdarma ke stažení na www.cevro.
cz/guide. V příštím roce doplníme na stránky
také španělskou verzi Guidu.

Ukončili jste magisterské studium v relevantní oblasti? Chtěli byste přispívat ke kultivaci odborné a veřejné debaty o otázkách mezinárodních vztahů a zahraniční politiky v České
republice? Hledáte prostor k rozvoji odborných
dovedností? AMO hledá nové ANALYTI(Č)KY
výzkumného centra. Více informací najdete na
našich stránkách.

Asociace
pro mezinárodní otázky
AMO ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU v Brně pořádala prezentaci známého ukrajinského blogera a novináře Denyse
Kazanského k aktuální situaci na Donbasu, ži-

nebová. Pavel Havlíček se také obsáhle věnuje
Kerčské krizi. Kryštof Kruliš dlouhodobě sleduje
jednání o Brexitu, Zuzana Lizcová pak zejména
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.

AMO se ve svých textech věnovala také celé
řadě dalších témat. Návštěvu maďarského premiéra Orbána v Praze okomentovala Pavlína Ja-

Celá publikace je velkou komparativní studií,
jež primárně poukazuje na význam vyrovnání
se s totalitní minulostí, a to zejména s ohledem
na vypořádání se s představiteli někdejšího nedemokratického režimu, transformaci bezpečnostního aparátu, otevírání archivů a uchování
národní paměti obecně. Právě tato témata, ač
často opomíjená, pokládáme za klíčová v průběhu transformačního procesu.
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Publikace se postupně stala praktickou
příručkou, která slouží reformátorům stojícím v čele demokratizačních procesů v jejich
domovských zemích a pomáhá jim při řešení
otázek týkajících se uchování národní paměti.
Každá kapitola obsahuje části Lessons Learnt
a Recommendations, čímž nabízí srovnání rozličných postupů a poskytuje šanci vybrat a aplikovat ty nejlepší metody. Autoři publikace
zároveň tvoří databázi mezinárodních expertů
ochotných asistovat a poskytnout radu aktivistům ze zemí procházejících tranzicí.
V současnosti publikace zprostředkovává
zkušenosti deseti vybraných zemí. Databáze
však bude každoročně aktualizována a doplněna o další země. Aby byla zkušenost obsažená
v Democracy Guide co možná nejvíce univerzální, bude i nadále kladen důraz na začlenění
dalších neevropských zemí, které prošly transformací z rozličných typů totalitních režimů
směrem k demokracii.
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– z 15 zemí světa. 54 % příjemců pomoci tvoří
muži, 46 % ženy. Více informací naleznete zde.

Na Kubě začíná platit vyhláška,
která otevírá cestu ke kriminalizaci
nezávislého umění
Člověk v tísni vyjadřuje hluboké znepokojení
ohledně dopadů nově přijaté Vyhlášky 349,
týkající se svobody projevu umělců na Kubě.
Na vážnost situace upozorňuje spolu s dalšími
členy sítě evropských nevládních organizací působících na Kubě (Europe-Cuba NGO Network),
konkrétně Člověkem v ohrožení a organizací Civil Rights Defenders.

Člověk v tísni
Člověk v tísni pomáhá obráncům
lidských práv v ohrožení
Za poslední čtyři roky pomohl Člověk v tísni
více než čtyřem stům obránců lidských práv
a jejich rodinám dostat se z bezprostředního
ohrožení života nebo zdraví.
V Člověku v tísni věříme, že lidé kdekoli na
světě mají mít právo svobodně rozhodovat
o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Proto
už od počátků organizace podporujeme obránce lidských práv v zemích s represivními režimy.
Právě tito lidé bývají nejčastějším terčem pomlouvačných kampaní, obtěžování a pronásledování, bývají umlčováni a nezřídka zavíráni do
vězení a mučeni.
V jednom z našich projektů jsme se zaměřili na rychlou podporu lidí, kteří se v nedemokratických zemích ocitnou v bezprostředním
ohrožení a potřebují okamžitou pomoc. Během
posledních čtyř let se nám podařilo dostat z nebezpečí 425 lidí – obránce lidských práv, disidenty, studenty, novináře, spisovatele, blogery,
právníky, LGBT aktivisty a jejich nejbližší rodiny

Legislativa, nazvaná „Porušení předpisů kulturní politiky skrze poskytování uměleckých
služeb“, známá jako Vyhláška 349 a podepsaná kubánským prezidentem Miguelem Díazem
Canelem 20. dubna 2018, vstoupí v platnost
7. prosince. Bude znamenat zásadní cenzuru
nezávislé umělecké tvorby a svobody projevu
všech umělců, kteří dle této vyhlášky jednají
proti zákonu.
Člověk v tísni zdůrazňuje, že nová legislativa
je součástí širší strategie nové administrativy
pokračovat v omezování kritických hlasů nezávislých umělců a intelektuálů na Kubě. Člověk
v tísni a další organizace Europe-Cuba NGO
Network se zavazují k důkladnému monitorování porušování lidských práv podle tohoto
zákona.
Člověk v tísni stojí za všemi kubánskými
umělci a umělkyněmi, kteří se od počátku roku
2018 vyjadřují proti této legislativě. Kromě
toho se členové Europe-Cuba NGO Network
zavazují k monitorování a upozorňování na
případy těch, kteří budou nespravedlivě a svévolně postihováni touto vyhláškou. V souladu

s pevným přesvědčením, že je to právě nezávislá umělecká komunita, která definuje současnou bohatou kubánskou kulturu a získává nové
hlasy na podporu lidských práv pro všechny
Kubánce, zavazujeme se tuto kulturu chránit
a nadále podporovat umělce, jejichž hlasy budou kvůli Vyhlášce 349 umlčovány.
Více informací naleznete zde.

EUROPEUM
V září roku 2018 pokračovala spolupráce s Francouzským institutem v podobě cyklu debat
„1968–2018 Paříž – Praha: Bouřící se Evropa“,
v rámci kterého zavítal do Prahy Thierry Chopin. Na říjnovém Festivalu Demokracie pak EUROPEUM přispělo debatou Život v rozdílných
světech – Jak překonat mezigenerační propast?
a 22. října uspořádalo konferenci o Západním
Balkáně, regionální spolupráci a roli V4. Institut pro evropskou politiku EUROPEUM pořádal
25. října ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského parlamentu další, již 25. debatu z cyklu
Café Evropa s názvem Vztahy EU a USA – jsme
v obchodní válce?, na které se publicista a ředitel Občanského institutu Roman Joch a bývalý
velvyslanec ČR v USA Petr Kolář zamýšleli nad
tím, jaká je současná podoba evropsko-amerických vztahů. Na konci října jsme zahájili další
kolo projektu Café Evropa v regionech, tentokrát v Liberci na téma role České republiky
v EU; v listopadu pak v Brně na téma odlivu
mladých mozků a v Olomouci na téma svobody
slova a médií.
V říjnu se také uskutečnila šestá diskuze projektu Prague Climate Talks, který představuje
platformu pro expertní diskuze o klimatických
změnách. Tématem byla udržitelná spotřeba.
V prosinci pak proběhla sedmá diskuze, tentokrát na téma Jak EU přispěje k ochraně klimatu?. V rámci nového cyklu debat EU±, které
EUROPEUM pořádá ve spolupráci se Skautským institutem a Fakultou sociálních věd UK
proběhly další tři diskuze: říjnová Češi a Slováci společně v EU?, listopadová ČR jako značka
a prosincová Trumpismus vs. Evropa. Záznamy
ze všech debat můžete najít na našem Facebooku. V listopadu jsme spolupořádali spuště-
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ní iniciativy Evropského parlamentu Tentokrát
budu volit, v rámci kterého vyšla tisková zpráva
z události. Dvacátá šestá debata Café Evropa
Zákaz kelímků a brček – konec doby plastové?
se pak věnovala zákazu jednorázových plastů,
o jehož výhodách i úskalích debatoval novinář
a kritik environmentalismu Ivan Brezina a Ladislav Miko, bývalý ministr životního prostředí.
Naše bruselská kancelář v září organizovala, v rámci festivalu demokracie Jubel, konferenci s názvem The Roots of Euroscepticism
throughout Europe. Pár dnů poté pak připomněla výročí pražského jara a roku 1968
konferencí The Prague Spring and the 1968
Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in an
international context, během které vystoupila
desítka expertů z regionu a Bruselu na třech
různých panelech. V říjnu pak uspořádala konferenci o budoucnosti energetické politiky EU
a mezinárodní konferenci o čínských investicích
v Evropě. Záznamy z událostí jsou k dispozici na
našem Facebooku.
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k této diskuzi byli Zuzana Kasáková, Vladimír
Bartovic, Vít Havelka a Zuzana Stuchlíková.
Co se týče naší výzkumné činnosti, naši
experti sepsali v září hromadný komentář
o Zprávě o stavu Unie 2018 a v říjnu o zasedání
Evropské rady. V září Helena Škrdlíková vypracovala policy paper o udržitelné spotřebě jako
podkladový materiál na Prague Climate Talk.
Další policy paper ze série podkladových materiálu na tento projekt sepsala Kateřina Davidová. Naše série EU Monitoru pokračovala
vydáním analýzy projevů členů Evropské rady
od Piotra Macieje Kaczyńskiho a od Víta Havelky publikací Jakou evropskou politiku očekávat
od současné české vlády?. Naše Věra Řiháčková
pak psala o Východním partnerství v další edici
Eastern Monitoru.
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
Forum 2000:
Potřebuje demokracie obnovu?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
spolu s Ústavem mezinárodních vztahů a Zastoupením Evropské komise v České republice
organizoval v rámci Prague European Summit
debatu Between internal challenges and strategic autonomy. Diskuze cílila na budoucnost
Evropské unie, její reformy a možné výzvy,
kterým bude muset čelit. Začátkem listopadu
pak EUROPEUM společně s CEPA a pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR uspořádalo pilotní ročník fóra Transatlantic Policy
Forum, které mělo za cíl nastartovat odbornou
debatu ohledně transatlantické bezpečnostní
spolupráce. Na začátku prosince pak proběhlo uzavřené setkání s odborníky z V4 a Francie
v rámci projektu V4-France, na kterou navázala
veřejná diskuze Charting a New Path for V4France Cooperation.
Koncem září proběhl Národní konvent o EU,
kde ústředním tématem byla podoba víceletého finančního rámce po roce 2020. Institut
pro evropskou politiku EUROPEUM byl odborným garantem tohoto kulatého stolu a výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková
společně s prof. Luborem Lacinou vypracovali
podkladový materiál pro celou diskuzi. V listopadu pak proběhlo další zasedání kulatého
stolu, tentokrát na téma českého předsednictví v Radě EU. Autory podkladového materiálu

7. až 9. října 2018 se v Praze odehrála 22. konference Forum 2000 s názvem „Democracy: In
Need of a Critical Update?“. Diskuze se zabývaly společenskými a ekonomickými výzvami,
kterým současná demokracie čelí – rostoucím
populismem a nacionalismem, změnami, které
přináší digitální éra, či nízkou účastí občanů na
rozhodovacích procesech. Témata byla rozčleněna do pěti okruhů: globalizace a národní
identita; ekonomické a sociální výzvy v demokracii; informace a pravda; aktivní občanství;
mládež, občanská výchova a populismus. Or-

ganizátoři mezinárodního setkání, jehož se
zúčastnilo na 800 hostů ze 70 zemí, kladli důraz
na silnější zastoupení mladých aktivistů a žen.
Na Foru 2000 tak vystoupila organizátorka
úspěšné kampaně proti vzestupu populistických stran ve Švýcarsku Flavia Kleiner, v exilu žijící ázerbájdžánská novinářka Arzu Gebullajeva,
student a vůdce demonstrací Za slušné Slovensko Juraj Šeliga či mladá aktivistka Rafaela
Requesens, jejíž bratr, opoziční poslanec Juan
Requesens, je jedním z více než 400 politických
vězňů ve Venezuele. Mezi účastníky 54 konferenčních panelů a diskuzí byl také prezident
Freedom House Michael Abramowitz, designovaný ministr zahraničí Tomáš Petříček, vůdkyně
moldavské demokratické opozice Maia Sandu
či šéfredaktor deníku Gazeta Wyborcza Adam
Michnik. Delegáty prostřednictvím videa pozdravil lídr deštníkové revoluce z Hongkongu
Joshua Wong, který nemohl přicestovat, protože mu čínské úřady zabavily pas.
Veřejné akce konference, které byly po registraci otevřeny všem zájemcům bezplatně,
se konaly v Paláci Žofín, v Pražské křižovatce
a v Goethe-Institutu v Praze. Kromě veřejných
diskuzí proběhla také řada uzavřených jednání,
mimo jiné výroční setkání Mezinárodní koalice
pro demokratickou obnovu, zasedání sítě latinskoamerických politiků, diplomatů a aktivistů
Demokratická solidarita, workshop mládeže
a další aktivity.
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Festival demokracie 2018
Ve dnech 5.–12. října 2018 proběhl Festival
demokracie, doprovodný program konference
Forum 2000. Uskutečnilo se 65 akcí především
v Praze, ale také v dalších městech České republiky a blízkého zahraničí. Cílem všech debat,
přednášek, projekcí a kulturních akcí bylo inspirovat veřejnost k diskuzi o demokracii, toleranci,
respektu k lidským právům a naší budoucnosti.
Tematicky akce sahaly od zahraničněpolitických
témat k aktuálním domácím otázkám. Jsme
rádi, že se do Festivalu letos zapojily i organizace
sdružující mládež jako Klub mladých politologů,
Politologický klub FSV UK, Česká středoškolská
unie či Mladí občané. Nejviditelnější částí programu byl Festivalový den 6. října na náměstí
Republiky v Praze, kde svou činnost představilo 25 neziskových organizací a k dobré pohodě
přispěl nabitý program na pódiu. Festival si již
každoročně udržuje vysokou návštěvnost, letos
všechny akce navštívilo na 4 000 lidí.

Občanské Bělorusko
V Praze proběhla studijní cesta
na téma dobrovolnictví
14.–20. října proběhla v Praze studijní návštěva běloruských aktivistek (shodou náhod letos
přijely pouze ženy), jejichž iniciativy spolupracují či plánují spolupracovat s dobrovolnickými
programy. Celkem se návštěvy zúčastnily zástupkyně šesti iniciativ.
Součástí programu byly teoretické a praktické semináře s experty z dobrovolnického centra Hestia a Člověka v tísni a inspirativní exkurze
v různých pražských organizacích, které s dobrovolníky pracují. Navštívili jsme Cestu domů,
nízkoprahový klub Vrtule v Kobylisích, Zdravotní klauny, Automat nebo anarchistické centrum
Salé. Tam jsme se dokonce zúčastnili výdeje
jídla organizace Food Not Bombs.

Slepá zóna Maxe Sarycheva
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko
uspořádalo za podpory programu TRANS MZV
ČR v Praze výstavu Maxe Sarycheva. Výstava

byla k vidění od 3. do 28. listopadu 2018 v Kasárnách Karlín.
Max Sarychev (nar. 1987) je běloruský fotoreportér a vizuální umělec. Do Prahy přivezl,
spolu s kurátorem Alexejem Talstau, dlouhodobý projekt, věnující se otázce násilí ve více či
méně otevřených a intenzivních formách.
Max vedle sebe klade fotografii zvířecích
pastiček a 600 g chleba – denní příděl jídla
v minské věznici. Grafiku slepých skvrn na hlavě z anatomické encyklopedie, fotografii masových hrobů a kýčový svítící ornament. Analýzu
rukopisu zpracovanou softwarem využívaným
běloruskou policií a dopis běloruského anarchisty Alexandra Franckeviče psaný z vězení
matce. Budovu FSB v Moskvě a chvat používaný bojovým uměním.
Jaký je vztah práv zvířat a tajných služeb?
Domácího násilí a tradičního vánočního kýče?
Vědy a techniky a kontroly? Paměti represí třicátých let a konzumního města? Nutí návštěvníky vyjít za představu, že násilí může být jen
fyzické, že násilí předpokládá agresora. Násilí
je v Sarychevově výstavě inherentní součástí
každodenní přítomnosti společnosti. Materiál
samozřejmě vychází z běloruského kontextu
státu ovládaného autoritářským lídrem svrchu
a (post)sovětským tradicionalismem zevnitř.
Souvislosti násilí, které mezi různými vrstvami
mezilidských vztahů, uspořádáním společnosti a technologickým vývojem hledá, a otázky,
které klade, jdou ale nad rámec samotného
Běloruska. Max dodává, že projekt o různých
projevech násilí ve skutečnosti začal z opačné-

ho konce: projektem o svobodě. Z celé výstavy
tato konceptuální svázanost vyplývá. Chceme-li
mluvit o svobodě, nezbývá než porozumět násilí. Více informací naleznete zde.

Transitions Online
Prague Media Point Conference:
Media and Technology

The Prague Media Point 2018 conference
brought together journalism and media communications experts for a discussion on the role
of media in today’s world. #PragueMediaPoint
The theme of the fifth Prague Media Point
conference was “Media and Technology: Innovative Journalism in a Contested Political
Space”. It was held between 15 and 17 November and was attended by several prominent journalists and experts in the media and
communications fields. The conference was
organized by Transitions in cooperation with
KEYNOTE. The opening panel, “Innovative Media in a Contested Political Space”, was held at
the Embassy of the Federal Republic of Germany. Over the course of three days, we tackled
a wide range of related themes, through a series of academic presentations, panels with
some of the top media professionals in Europe,
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and keynote speeches from both scholars and
media experts. We explored innovative business models, new techniques in reporting, artificial intelligence, methods for reaching new
readers, and for reestablishing trust in the media in these times of political and social turmoil.
“Some politicians make jokes about liquidating journalists. This is absolutely intolerable.”
Robert Kvile, Ambassador of Norway, at Prague
Media Point. More at: www.praguemediapoint.
com.

Debunking Disinformation in Serbia:
A Training Program for Journalism
Educators and Students
In September and October 2018, the journalism
educators completed the online course over
a period of five weeks. They also worked on
case studies of specific incidences of disinformation that have appeared across the Balkan
media landscape, using the various tools that
they have learned to debunk false information.
Transitions pro Solutions Journalism Network nově zajistilo překlad tzv.: SoJo Toolkit.
Nyní se můžete naučit, jak dělat solutions žurnalistiku v češtině.
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