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Naše mise

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

Společné aktivity

V rámci letošní konference Forum 2000 Reco
vering the Promise of 1989 uspořádá DEMAS 
uzavřený kulatý stůl s názvem Česká zahraniční 
politika: Podpora transformační politiky napříč 
politickým spektrem. Cílem neveřejné debaty 
s politiky, úředníky Ministerstva zahraničních 

Aktivity jednotlivých členů

ných publikací. Mezi nimi například klíčový 
briefing paper o klimatických změnách v ná
vaznosti na proběhlý kulatý stůl Národního 
konventu o Evropské unii od Tomáše Jung
wirtha. Z důvodu sílících klimatických hrozeb 
a neodkladné nutnosti informovat veřejnost 
o současné situaci AMO v současné době při
pravuje nový projekt zabývající se klimatickými 
otázkami. V době turbulentních mezinárodních 
vztahů s Čínou se AMO rozhodla věnovat jednu 
ze svých publikací také zastoupení Číny v Parla
mentu České republiky mezi lety 1993–2018. 
Rozsáhlou studii, vedenou pod taktovkou Alž
běty Bajerové, si můžete volně stáhnout na na
šem webu. V návaznosti na srpnové jmenování 
velvyslanců jsme publikovali přehlednou info
grafiku popisující studijní a kariérní zkušenosti 
českých velvyslanců. Pozornosti by neměl unik
nout ani nedávno vydaný policy paper pub
likovaný k příležitosti 10. výročí Východního 
partnerství. 

komunit,“ řekla před zaplněnou Sněmovnou. 
„Věřím, že náš hlas bude vyslyšen.“

Podmínky života jejího společenství v pro
vincii Východní Samar jsou totiž i několik let 
po tajfunu katastrofální – vláda neudělala do
statečná opatření a nechala lidi žít v otřesných 
podmínkách. Stále je nedostatek jídla, vody, 
nefunguje elektřina ani kanalizace.

Marinel je proto odhodlána zasadit se o to, 
aby se vlády po celém světě postavily změnám 
klimatu a řešily jejich dopady na její a další po
dobné komunity.

PODPOŘTE JI podpisem PETICE!

Asociace pro mezinárodní 
otázky

V průběhu posledního půl roku Asociace pro 
mezinárodní otázky vydala mnoho hodnot

Amnesty International

Přežila tajfun, teď bojuje za klima

„Jsem Marinel. Když mi bylo 16, zažila jsem, jak 
tajfun Yolanda zničil celou mou vesnici a zabil 
tisíce lidí. Tohle se nesmí opakovat, a proto se 
snažím přesvědčit světové lídry, aby konečně 
začali smysluplně řešit dopady klimatických 
změn.“

Marinel Sumooková Ubaldová byla ještě 
teenagerka, když si uvědomila, že musí najít 
způsob, jak ochránit sebe a své společenství 
před katastrofálními dopady klimatické změny. 
13. listopadu 2013 totiž přežila řádění tajfunu 
Yolanda – jedné z nejsmrtelnějších tropických 
cyklón v historii planety. Ta zničila celou její 
vesnici, na Filipínách během pár hodin zemřelo 
přes 6 000 lidí a miliony ztratily své domovy.

Teď, o šest let později, získala Marinel titul 
ze sociální práce. I ve 22 letech dál aktivně hle
dá způsoby, jak přesvědčit vlády všech zemí, 
že musí přijmout zodpovědnost za negativní 
dopady klimatických změn. V roce 2018 v New 
Yorku třeba přednesla důkazy o vlivu fosilních 
paliv na negativní změny klimatu. „Můj příběh 
je jen jedním z mnoha a já jsem tu, abych pro-
mluvila jménem zranitelných a přehlížených 

věcí a zástupci nevládních organizací je na vy
soké úrovni prodiskutovat základní koncepty 
a principy fungování podpory demokracie a lid
ských práv ve třetích zemích, a to na základě 
dlouholeté přímé české zkušenosti s transfor
mační politikou. Česká transformační politika je 

poměrně specifická a ve světě má dlouhodobě 
dobrý zvuk, avšak na domácí politické scéně za
žívá tato zahraničněpolitická koncepce nelehké 
časy. Postoj politických elit je patrný nejen na 
výrocích prezidenta a premiéra, ale též při kaž
doročních rozpravách o státním rozpočtu.

https://www.forum2000.cz/en/projects/recovering-the-promise-of-1989
https://www.forum2000.cz/en/projects/recovering-the-promise-of-1989
http://www.amo.cz/kulaty-stul-narodniho-konventu-o-evropske-unii-boj-s-klimatickou-zmenou/
http://www.amo.cz/autor/tomas-jungwirth/
http://www.amo.cz/autor/tomas-jungwirth/
http://www.amo.cz/cs/chinfluence/cina-v-parlamentu-ceske-republiky-v-letech-1993-2018/
http://www.amo.cz/cs/chinfluence/cina-v-parlamentu-ceske-republiky-v-letech-1993-2018/
http://www.amo.cz/autor/alzbeta-bajerova/
http://www.amo.cz/autor/alzbeta-bajerova/
http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=34636
http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=34636
http://www.amo.cz/cs/trendy-vychodniho-partnerstvi/10-years-of-eastern-partnership-from-prague-to-brussels-and-how-to-proceed/
http://www.amo.cz/cs/trendy-vychodniho-partnerstvi/10-years-of-eastern-partnership-from-prague-to-brussels-and-how-to-proceed/
https://www.amnesty.cz/pripad/filipiny-marinel-sumook-ubaldo
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AMO uspořádalo také mnoho veřejných 
akcí. V květnu se AMO spolu s Aktuálně.cz 
a Euractiv.cz rozhodlo uspořádat debatu na 
téma Volby do Evropského parlamentu 2019: 
Kdo s koho? V ní vystoupili zástupci jednotli
vých politických stran a hnutí. V červnu pro
běhla mezinárodní konference s názvem Eas
tern Partnership Day, pořádaná Ministerstvem 
zahraničních věcí České republiky ve spolupráci 
s Ústavem mezinárodních vztahů a AMO. Dále 
proběhly například dva vzdělávací semináře 
věnující se oblasti vzdělávání a NATO. Nechy
běl zde ani Petr Pavel, voják a generál Armády 
České republiky, který v letech 2015–2018 pů
sobil jako předseda Vojenského výboru NATO. 
Ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise 
v ČR a Kanceláří Evropského Parlamentu v ČR, 
jsme uspořádali hned několik veřejných debat 
na téma českého průmyslu a obchodu v evrop
ském kontextu. To vše a mnohem více nalezne
te na našich webových stránkách a Facebooku. 
Nově se můžete těšit na dlouho očekávanou 
prezentaci nové Agendy pro českou zahranič
ní politiku 2019, jejíž prezentace proběhne již 
3. října v pražském Operu.

Člověk v tísni

Ázerbájdžán: Opravdové reformy,  
nebo dolaďování statu quo?

Člověk v tísni se i letos aktivně účastnil HDIM 
(Human Dimension Implementation Meeting 
Highlights), největší evropské konference o lid
ských právech každoročně pořádané Organizací 
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OBSE. 

V rámci doprovodních akcí jsme 17. 9. uspo
řádali diskuzi o současném Ázerbájdžánu, ve 
které Mehman Aliyev, Dominika BychawskaSi
niarska, Natig Jafarli, Bakhtiyar Hajiyev a Anna 
Żamejć hovořili o možnostech politické, soud
ní a ekonomické reformy v Ázerbájdžánu a co 
tomu předchází. Je země bohatá na naftu, kte
rá ale zároveň nedodržuje základní lidská prá
va, připravena na komplexní reformu? A pokud 
ne, podaří se reforma ekonomická, aniž by do
šlo k posunu v prostředí politickém? Na závěr 
se zapojili zaujatí posluchači a vznikla spon
tánní debata, která pokračovala i po oficiálním 
ukončení akce. 

Režisér Oleh Sencov je po pěti letech 
zpět doma na Ukrajině 

Ukrajina a Rusko si 7. září vyměnily zajatce a věz
ně. Na Ukrajinu se vrátil režisér Oleh Sen cov 
spolu s dalšími deseti ukrajinskými politickými 
vězni odsouzenými ve vykonstruovaných proce
sech. Celkově si obě země vyměnily 35 za 35 lidí.

Případy ukrajinských občanů, kteří jsou 
z politických důvodů zadržováni ve věznicích na 
území Ruska a na anektovaném Krymu, sleduje 
Člověk v tísni dlouhodobě. Ještě před sobotní 
výměnou bylo na seznamu kampaně #LetMy
PeopleGo na ochranu ukrajinských politických 
vězňů na Krymu a na území Ruské federace, jíž 
je Člověk v tísni součástí, celkem 97 lidí, kteří si 
dohromady odpykávali trest 240 let vězení. Po 
výměně jich zůstává 86. 

Finding Phong – příběh vietnamské 
trans ženy

Letos se Člověk v tísni aktivně zapojili do pro
gramu Prague Pride, festivalu LGBTQ hrdosti. 
V Langhansu i v Rock Café jsme promítli film 
Finding Phong o trans ženě, která v konzerva
tivní společnosti bojuje za samu sebe. 

Phong se narodila v malém městě ve střed
ním Vietnamu jako nejmladší ze šesti dětí. Již 
v útlém věku rozeznala neshodu mezi svým pů
vodním chlapeckým tělem a svou genderovou 
identitou. Boj za nalezení sama sebe změnou 
pohlaví Phong odstartovala, když jí bylo 20 let 
a přestěhovala se do hlavního města Hanoje. 
Dokument sleduje její boj během těchto let 
včetně úryvků jejích osobních videonahrávek 
a rozhovory s rodinou, přáteli a lékaři. 

Po promítání proběhla diskuze s protagonist
kou Le Anh Phong a producentem Geraldem 
Hermanem o LGBT lidech ve Vietnamu a jiho
východní Asii. Oba sály byly plné, atmosféra 
přátelská a chápavá, tak se diskuze přehoupla 
do intimnějšího rozhovoru, který pokračoval 
do pozdního večera. 

Europeum

Červenec

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM po
řádal v červenci tři akce, které byly zaměřeny 
na různá témata. První akcí byla konference 
„Opening accession talks with Albania and 

North Macedonia: lessons of the past“ , kde 
EUROPEUM zastupovala naše Jana Juzová, kte
rá celou debatu moderovala. Debata proběh
la v rámci projektu Think Visegrad za spolu
organizace European Neighbourhood Council 
(ENC) a Open Society European Policy Institute  
(OSEPI).

O 12 dní později proběhla konference v režii 
naší bruselské kanceláře s názvem „Euro and 
non-euro countries in the EU after Brexit“ ve 
spolupráci s The German Institute for Interna
tional and Security Affairs – Stiftung Wissen
schaft und Politik (SWP) a Centre for European 
Reform (CER). Na konci měsíce (30. července) 
jsme pořádali diskuzi na téma „Jak se nový 
Evropský parlament vypořádá s klimatickou 
změnou?“. Akce se uskutečnila pod záštitou 
Informačního centra OSN v Praze ve spolupráci 
s pražskou pobočkou HeinrichBöllStiftung

Srpen

V srpnu pak proběhla již 10. ze série debat pro
jektu Prague Climate Talks, tentokrát s názvem 
„Budoucnost českých uhelných regionů“. Ce
lou debatu moderovala Kateřina Davidová za 
účasti Martina Kaisera (ředitel Greenpeace 
Německo), Martiny Weissové (regionální kon
zultantka programu RE:START v Karlovarském 
kraji) a Martina Hausenblase (politik a podni
katel). 

Září

První zářijová událost (4.–5. září) se věnovala 
tématu dezinformací a fake news. Úvodní den 
královéhradeckého workshopu pořádaného 
Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM 
společně s platformami KohoVolit.eu a Dema-
gog.cz vedla socioložka Lenka Chudomelová, 
která působí v Demagog.cz od března 2016. 
Workshop se v tomto dnu věnoval dezinfor
macím a současnému informačnímu světu, 
orientaci v jeho médiích, ale i tomu, jak rychle 
a efektivně ověřit informace. Představili jsme 
způsoby, jak rozpoznat falešné informace a jak 
nenaletět na chytlavý mediální obsah. Druhý 

https://www.aktualne.cz/
https://euractiv.cz/
http://www.amo.cz/akce/volby-do-evropskeho-parlamentu-2019-kdo-s-koho/
http://www.amo.cz/akce/volby-do-evropskeho-parlamentu-2019-kdo-s-koho/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/akce/eastern-partnership-day-2/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/akce/eastern-partnership-day-2/
https://www.mzv.cz/jnp/
https://www.mzv.cz/jnp/
https://www.iir.cz/
http://www.amo.cz/cs/nato/amo-v-cervnu-usporadala-dva-seminare-venujici-se-problematice-vzdelavani-a-nato/
https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs
https://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/
http://amo.cz/
https://www.facebook.com/AMO.cz/
https://www.osce.org/odihr/hdim_2019highlights
http://www.osce.org/
https://www.clovekvtisni.cz/oleg-sencov-zpet-na-ukrajine-6012gp
https://www.clovekvtisni.cz/oleg-sencov-zpet-na-ukrajine-6012gp
https://twitter.com/hashtag/letmypeoplego?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://twitter.com/hashtag/letmypeoplego?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://www.praguepride.cz/cs/festival/program/utery-6-8-2019/511-finding-phong-pribeh-vietnamske-trans-zeny
https://www.imdb.com/title/tt4295070/
http://www.europeum.org/articles/detail/2833/report-opening-accession-talks-with-albania-and-north-macedonia-lessons-of-the-past
http://www.europeum.org/articles/detail/2833/report-opening-accession-talks-with-albania-and-north-macedonia-lessons-of-the-past
https://think.visegradfund.org/
http://www.europeum.org/articles/detail/2863/report-euro-and-non-euro-countries-in-the-eu-after-brexit
http://www.europeum.org/articles/detail/2863/report-euro-and-non-euro-countries-in-the-eu-after-brexit
http://www.europeum.org/data/articles/report-cz-7.pdf
http://www.europeum.org/data/articles/report-cz-7.pdf
http://www.europeum.org/data/articles/report-cz-7.pdf
http://www.europeum.org/data/articles/pct10-cz.pdf
http://KohoVolit.eu
http://demagog.cz
http://demagog.cz
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den patřil Jonášovi Syrovátkovi (výzkumník 
z Prague Security Studies Institute), který se 
problematikou dezinformací zabývá od roku 
2016. Hlavním tématem se staly otázky jako 
„Jak dezinformace ovlivnily volby do Evropské
ho parlamentu v Česku a dalších evropských 
zemích? Jaké jsou nejnovější trendy ve výzku
mu dezinformací? A jak se proti dezinformacím 
bránit?“.

Ve čtvrtém týdnu měsíce se pak 23. září 
uskutečnilo další pokračování debatního cyk
lu Café Evropa s názvem „Dopady klimatic-
ké změny na náš každodenní život“ za účasti 
Anny Kárníkové (ředitelka Hnutí DUHA – Přáte
lé Země Česká republika) a Jana Zahradila (po
slanec a místopředseda sněmovního Výboru 
pro životní prostředí, ODS).

Poslední událostí září byl opět workshop, 
tentokrát však v Bruselu. Pořádala ho 7. září 
platforma Think Visegrad v rámci evropského 
festivalu demokracie Jubel a nesl název „Over-
coming Dividing Lines in Europe“. Diskutovali 
jsme o tom, co rozděluje Evropu a Evropany. 
Debatu moderovali Zuzana Stuchlíková (šéfka 
bruselské kanceláře, EUROPEUM) a Jiří Lacina 
(Komunikační koordinátor, EUROPEUM).

Forum 2000

Konference Forum 2000 
13.–15. říjen, 2019

Letošní 23. ročník konference Forum 2000 se 
již tradičně uskuteční v Paláci Žofín a v Goethe 
Institutu v Praze, a to ve dnech 13. – 15. října 
2019. Slavnostní zahájení se bude konat v ne
děli 13. října 2019 v Pražské křižovatce. 

Letošní konference je věnována tématu „Jak 
obnovit naděje roku 1989 / Recovering the Pro-
mise of 1989“. Před třiceti lety byl svět plný 

nadějných očekávání budoucnosti plné demo
kracie, svobody a globálního řádu, založeného 
na míru a odpovědnosti. Skutečnost je méně 
růžová. Cílem říjnového setkání je proto ana
lyzovat současné výzvy a hledat cesty, jak ob
novit ducha odpovědnosti a demokracii znovu 
posílit. Účastníci se také zaměří na způsoby, ji
miž vnitřní nejistoty demokratického „Západu“ 
a současný vzestup Číny, Indie a dalších akté
rů přetvářejí svět a jak tyto trendy ovlivní naši 
společnou budoucnost. Přímý přenos z konfe
rence bude možné sledovat zde. 

Konferenci ve dnech 11. – 17. října dopro
vodí Festival demokracie – týden plný debat, 
projekcí, koncertů, výstav a mnoha dalších akcí. 
Vstup na festivalové akce je zdarma a – až na 
výjimky – bez nutnosti předchozí registrace.

13. října proběhne na náměstí Václava Hav-
la (piazzetta Národního divadla) také Festiva-

lový den. Přijďte s námi oslavit 30 let svobody 
a demokracie! 

Rezervujte si data v diářích, další informace 
naleznete zde: http://www.forum2000.cz

 

Transitions Online 

Going on Assignment in Prague –  
July 2019

In a journalism course hosted by Transitions, 
15 participants from the US, UK, Canada, 
Switzerland, Georgia and the Czech Republic 
learned about what it takes to be a foreign 
correspondent. From July 6 to July 21, Going 
on Assignment in Prague faculty of industry 
professionals taught participants a number of 
important skills and techniques for effective 
interviewing and multimedia reporting, they 
also found out what the ethics of journalism 
are and what it is like to report from a foreign 
country. More at: http://toleducation.org

Become a Digital Sherlock 

June 28, 2019 – June 30, 2019 Top local and 
foreign instructors Jan Boček and Youri van der 
Weide lead the 3day intensive workshop, “Be
coming a Digital Sherlock” for 23 journalism 
students about the latest tools and tactics for 
digital investigations and hoax busting. Stu
dent, Lukáš Hána, said, “Almost everyone has 
access to the internet today, but only few can 
use its potential. We have just learn how to get 
more out of it. This is gold!” 

On June 25, 2019 Kyser Lough led a work
shop on the importance of visuals in #Solution
sJournalism. His work investigates audience 
effects, how it is conceptualized and created, 
and the interplay of words and images. On this 
hot day in Prague, we had seven people at
tend the seminar learning about the power of 
visuals when reporting on responses to social 
problems. Find out more about Solutions Jour
nalism on our page https://www.toleducation.
org/solutionsjournalism.

http://www.cafe-evropa.cz/
http://www.europeum.org/articles/detail/2931/cafe-evropa-dopady-klimaticke-zmeny-na-nas-kazdodenni-zivot
http://www.europeum.org/articles/detail/2931/cafe-evropa-dopady-klimaticke-zmeny-na-nas-kazdodenni-zivot
https://www.facebook.com/events/352572612032460/
https://www.forum2000.cz/videa
https://www.facebook.com/events/466290390588201/
http://www.forum2000.cz
http://toleducation.org
https://www.toleducation.org/solutions-journalism
https://www.toleducation.org/solutions-journalism
https://twitter.com/Forum_2000
https://www.facebook.com/forum.2000
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Show don’t tell:  
Workshop with Glenn Kates

Journalist and editor Glenn Kates was talking to 
15 participants in Prague‘s workshop on May 
4th related to building and sustaining new au
diences for news organizations. He shared his 
experience with starting Current Time‘s digi
tal team that he led for four years, and added 
some information about strategy and storytell
ing across mediums, while also sharing some 
tools, practical experiences and necessary 
skills. 

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
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Pohořelec 6
118 00 Praha 1

info@demas.cz / www.demas.cz
https://www.facebook.com/asociaceDEMAS/ 
IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539

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

Výkonná ředitelka:  
Sabina Malcová

Vydání tohoto čísla bylo podpořeno z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci  
Programu transformační spolupráce ČR.
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