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Naše mise

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

Aktivity jednotlivých členů
Arcidiecézní charita Praha
Arcidiecézní charita Praha pomáhá
při integraci Bělorusů z programu
MEDEVAC
Česká republika v rámci svého vládního programu MEDEVAC pomáhá běloruským občanům
zraněným bezpečnostními složkami či pronásledovaným v souvislosti s protesty po tamních
prezidentských volbách.
Přes padesát Bělorusů ve věku od 15 do 56
let se od září léčí v českých nemocnicích, většině z nich je poskytována i psychologická péče.
Vzhledem k politické situaci v Bělorusku se část
pacientů v České republice rozhodla zůstat
a požádat zde o ochranu.
Arcidiecézní charita Praha, jako dlouhodobý
partner Ministerstva vnitra při realizaci programu MEDEVAC, asistuje těmto osobám s hledáním zaměstnání a bydlení, poskytuje právní
služby, tlumočení a další činnosti, které napomůžou k jejich začlenění do české společnosti.

Asociace pro mezinárodní
otázky
Přednášky (nejen) pro seniory
a seniorky
Aby zájemci o mezinárodní dění mohli zůstat
v obraze v každém věku, připravili jsem cyklus
přednášek (nejen) pro seniory na aktuální témata spojená s mezinárodní i s českou zahraniční politikou. Přednášky se zabývají aktualitami z ostatních kontinentů, dobýváním vesmíru,
ale přibližují i význam Visegrádské čtyřky pro
Českou republiku a naši zahraniční politiku. První se uskutečnila již na konci září a další budou
následovat až do poloviny prosince. Projekt je
uskutečněn za podpory Městské části Praha 1
a díky spolupráci s organizací Život 90. Všechny
proběhlé přednášky si můžete pustit zde.

Běloruské protesty 2020: výzva
pro českou východní politiku
Vydali jsem policy paper zabývající se situací
kolem běloruských prezidentských voleb z roku

Foto Andrew Keymaster/Unsplash

2020. Autoři zde shrnují předvolební kampaň,
průběh voleb a následné občanské protesty,
které reagovaly na falzifikaci výsledků, na jejichž základě se prezidentem opět stal Alexandr
Lukašenko. Text analyzuje reakci běloruského
režimu, jeho pokusy, jak se udržet u moci, a formování opozičního hnutí. Zaměřuje se rovněž
na mezinárodní reakci na dění v Bělorusku. Poslední část je věnována postoji ČR a úloze, již by
měla v této situaci hrát. Studie nabízí taktéž doporučení, co by Česko mohlo dělat na národní,
evropské a mezinárodní úrovni. Samotný text
od Pavla Havlíčka, Michaela Lebdušky a Terezy
Souškové najdete zde.

a proč je třeba v ČR činit. Celou naší klimatickou sérii najdete zde.

Člověk v tísni
Nominace na cenu Homo Homini
Člověk v tísni vyhlašuje výzvu k nominacím na
cenu Homo Homini udělovanou osobnostem
či organizacím, které se významně zasloužily
o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. Pro nominaci vyplňte tento formulář.

Změna klimatu a morální krize:
Příležitost České republiky pro nový
společenský program

Den lidských práv: Venezuela – místo,
kde je krize zakázána

Proč se má ČR aktivně snažit o řešení změny klimatu? Jaký smysl mají opravné kroky, pokud je
jejich dopad na klima relativně malý? Jaká role
vyplývá z odpovědnosti za mitigaci a adaptaci
vůči změně klimatu pro ČR na mezinárodním
poli? Text Ondřeje Cakla artikuluje ideové pozadí konkrétních doporučení z policy paperů
naší klimatické série, hraje ale také roli praktického přehledu našich odpovědí na otázku, co

Online událost 10. 12. Den lidských práv: Venezuela – místo, kde je krize zakázána. Po promítání venezuelského filmu Vše v pořádku (s anglickými a českými titulky), bude následovat diskuze na téma humanitární krize ve Venezuele
a jak se země vyrovnává s výrazným nedostatkem zdravotnických pracovníků, potravin, léků
a dalších základních potřeb, zatímco je zasažena pandemií COVID-19.
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#mluvmespolu: Šimon Pánek
pro NGO Market
Šimon Pánek ve čtyřech minutách shrnul, jak
Člověk v tísni pomáhá v době pandemie: NGO
Market – Šimon Pánek

Europeum
I během podzimu pokračoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM v pořádání akcí pro
veřejnost v online prostředí. V rámci Café Evropa jsme s experty probírali brexit, geopolitické
výzvy EU nebo budoucnost transatlantických
vztahů. Uskutečnily se také diskuse z dalších sérií, kde jsme se s hosty zaobírali evropským rozpočtem nebo změnou institucionálního rámce
EU. Třech nových epizod se dočkal náš podcast.
Výzkumníci našeho Institutu se ve svých
publikacích zaměřili na budoucnost ČR v rámci
tzv. zelené obnovy, financování klimatické neut
rality, americké volby nebo českou unijní politiku. V rámci Transatlantic Policy Forum se dále
soustředili na post-pandemickou budoucnost
transatlantických vztahů a jejich přestavbu.
I přes ztížené podmínky jsme společně
s Ústavem mezinárodních vztahů uspořádali
již šestý ročník Prague European Summit, letos
převážně v online formátu. V neposlední řadě
proběhlo na konci listopadu virtuální celostátní
finále soutěže pro středoškoláky EuropaSecura
2020.

Transitions Online
Covering COVID-19
Thanks to the swarm of misinformation and
conspiracy theories related to the coronavirus,
journalists are facing difficult challenges when
it comes to reporting on the COVID-19 pandemic. With that in mind, Transitions has launched
an online course designed for journalists, journalism students, and aspiring fact-checkers
who want to learn how best to report during
the current infodemic. Participants will get to
hear how to combat the threat of COVID-19
disinformation, debunk myths, and report on
the global health crisis from a solutions-based
perspective. More information at our website.

***
Transitions, along with Free Press Unlimited (the Netherlands) and the Center for Independent Journalism (Hungary), have just
launched a new project to encourage collabo-

ration between independent journalists from
Central and Southern Europe. Through exclusive training, funding, and networking opportunities, we will help teams of journalists from
8 EU countries to advance their cross-border
cooperation and crowdfund for their stories.

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