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Naše mise

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

Společné aktivity
Členské organizace DEMAS pracovaly na svých
aktivitách i v době koronavirové pandemie.
Paradoxně karanténa přinesla řadu nových
možností pro jejich práci. Nadace Forum 2000
například natočila a uveřejnila rozhovory se zajímavými osobnostmi, Člověk v tísni mimo jiné
zpřístupnil řadu výukových materiálů, přesunul

do on-line formátu i část festivalu Jeden svět
a pomáhal zasaženým ekonomickými dopady
vládních opatření doma i v zahraničí. Organizace EUROPEUM, AMO, CEELI Institute, Amnesty
International a Transparency International Česká republika nově publikovaly podcasty a nadále se zabývaly zahraničními i domácími spole-

čensko-politickými otázkami a výzvami. V neposlední řadě, Arcidiecézní Charita Praha stála po
celou dobu na blízku těm nejpotřebnějším a nadále pokračuje v každodenní pomoci druhým.
Podrobnější informace k těmto aktivitám
můžete najít níže a na webu, Facebooku a Twit
teru jednotlivých organizací.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Miliony dopisů s Amnesty – tentokrát
Ženy chtějí změny – We are Change
Aktivní mladí lidé z Česka se zapojili do celoevropského on-line projektu Amnesty International na podporu práv žen. Sami určili jeho finální
podobu.
Dne 15. a 16. května pořádala česká Amnesty on-line akce na podporu lidských práv. Protože věříme, že i v době pandemie se můžou
dít změny!
Povinné nošení hidžábu, zákazy potratů
nebo věznění pro nic za nic? I to jsou problémy 21. století, se kterými se potýká spousta
žen a dívek po celém světě. Uvědomují si to
i desítky českých středoškoláků a mladých dobrovolníků z celé země a zapojily se on-line do
akce Ženy chtějí změny. Sledujeme příběhy
3 žen z Egypta, Íránu a Argentiny, kterým jsou
upírána jejich práva. Cílem akce je nasbírat co
největší množství podpisů pod petice a vytvořit
tím intenzivní mezinárodní tlak na vlády daných zemí. Součástí je i vzkaz na solidární pohlednici přímo pro oběti bezpráví. Na podzim
se podpis petic a další akce uskuteční i v ulicích
českých regionů a Prahy.

diecézní charita Praha sociálně slabým rodinám v regionech Vitebsk, Glubokoe, Lyntupy,
Pastavy a Braslav.
V polovině června bylo v Bělorusku, v zemi
s velikostí populace srovnatelnou s Českou republikou, potvrzeno přes 50 tisíc případů nakažení koronavirem. Denně přibývá 800–900 nových případů.
Ačkoli země přijala opatření proti šíření
koronaviru, někteří Bělorusové to považují za
nedostatečné a podepisují petici, která požaduje zavedení přísnějších opatření. Lidé sami
dodržují sociální karanténu a nosí roušky. Jejich
cena se v období pandemie zvedla cca 15krát
a staly se nedostatkovým zbožím.
„V Bělorusku působíme více než 15 let, pomáháme sociálně slabým rodinám a rozvíjíme
projekty na podporu místní občanské společ-

Člověk v tísni
Člověk v tísni vyhlásil dvě sbírky na dlouhodobou pomoc lidem, na které důsledky pandemie
dopadnou nejtvrději: SOS Česko a SOS Svět.
Také jsme upozornili na problematickou situaci v Ekvádoru: Covid-19 a domorodé obyvatelstvo Ekvádoru.
Zatímco se média věnovala pandemii, Face
book vyhověl požadavku vietnamské vlády
„omezit přístup k obsahu, který je považován
za nezákonný“: Vietnam: Přístup k Facebooku
výměnou za omezení svobody slova.
Společně s dalšími organizacemi jsme vydali
prohlášení týkající se zhoršující se situace pro
nezávislé novináře a občanskou společnost na
Kubě: Joint statement on Cuban Legal Decree
370 and limits on freedom of expression.

Europeum

Arcidiecézní charita Praha
Arcidiecézní charita Praha pomáhá
potřebným rodinám v Bělorusku
Potravinovou pomoc a ochranné pomůcky –
roušky, rukavice a desinfekce – předala Arci-

nosti,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní
charity Praha. „Na pomoc v době koronaviru
jsme vyčlenili 600 tisíc korun. Pomoc se dostala
364 rodinám, které naši místní sociální pracovníci navštívili a předali jim pomoc.“

Materiální pomoc pro Vitebsk.

Na konci března spustil Institut pro evropskou
politiku EUROPEUM nový podcast Talking EUROPE[UM], který se zabývá otázkami aktuálního dění v EU. Všech pět doposud publikovaných dílů si můžete poslechnout skrze několik
podcastových platforem.
Kvůli koronavirové pandemii se do on-line
prostředí přesunuly i všechny naše debaty.
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#Forum2000online
Na zajímavý program ale netřeba čekat až do
podzimu. Série #Forum2000online Chat nabízí
rozhovory se zajímavými hosty z řad spolupracovníků a partnerů Nadace Forum 2000, s politiky, odborníky, obhájci lidských práv, novináři
či diplomaty. Kam směřuje demokracie? Co
se aktuálně odehrává v různých částech světa
a jaký mají tyto události dopad na svobodu, demokracii a lidská práva? Hosty #Forum2000online Chatu byli například Niall Ferguson, americký historik a vědecký pracovník v Hoover Institution, nebo ruský opoziční leader Vladimir
Kara-Murza.
Rozhovory vychází dvakrát týdně. Můžete
je sledovat na YouTube či poslouchat v aplikaci
Spotify! Více informací: na webu a Facebooku
Fora 2000.

Krajské kolo EuropaSecura na Vysočině (Foto: EuropaSecura)

V rámci série Café Evropa se diskutovalo nad
tématy jako zelený restart ekonomiky, opětovné otevírání hranic nebo požáry a sucho. Online se uskutečnila také dubnová debata EU±
týkající se evropeizace v době koronaviru, ale
i další dvě diskuse v rámci takzvaných Prague
Climate Talks, které se věnovaly Evropské zele
né dohodě a Fondu spravedlivé transformace.
V květnu 2020 jsme pod hlavičkou Ústavu
empirických výzkumů STEM a ve spolupráci
s AMO a portálem Evropa v datech odstartovali
projekt České zájmy v EU. Jeho cílem je vtáhnout českou veřejnost do politiky v EU a zkoumat, zda politici v Evropě skutečně prosazují to,
co deklarují.
Během dubna publikovali naši výzkumníci
hned čtyři odborné EU monitory, jeden Eastern
Monitor a rovněž celou řada textů týkajících se
koronavirové pandemie a jejích důsledků pro
Evropu.
V červnu proběhla ústní krajská kola soutěže
pro středoškoláky EuropaSecura, kde se při obhajobách bezpečnostních analýz v jednotlivých
krajských městech rozhodovalo o týmech postupujících do celostátního finále.

Forum 2000
24. ročník konference na téma „Nový svět na
obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu“
proběhne ve dnech 11.–13. října 2020 v paláci Žofín v Praze. Tradiční doprovodný program
konference Festival demokracie se letos poprvé spojí s jarním NGO Marketem, který byl
v důsledku pandemie odložen. Společně se tak
obě akce uskuteční v sobotu 10. října 2020 pod
názvem „Mluvme spolu“, a to pod širým nebem na Střeleckém ostrově!
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Transitions Online
Recently, we’ve been carrying out a series of
webinars on solutions journalism. In April and
May, we also conducted training sessions on
COVID-19 disinformation and misinformation in Southeast Europe. And finally, amazing
news for one of our long-term partners, the
Bulgarian journalist Boryana Dzhambazova,
who shared in a Pulitzer Prize! Full information
here.
Stay up to date with Transitions, subscribe
to our newsletters.
Transitions’ Going on Assignment course
usually takes place in Prague over the summer
but this year the course will take place online
due to COVID-19 restrictions.
The course is aimed to provide aspiring foreign reporters or global activists with the skills
they need to succeed as well as a publishable
piece for their portfolio. Lectures and mentoring will be provided by working journalists, including those who have reported for the BBC,
The Guardian, Reuters, and AP. The course covers skills for reporting for print media, digital
news sites, TV, and radio.

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné politické či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli instituce.
Druhé číslo Zpravodaje DEMAS
vychází v červnu 2020
DEMAS
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