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Naše mise

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

Aktivity jednotlivých 
členů

rušování lidských práv na Kubě v roce 2020 na-
jdete v Eye on Cuba – Annual Report 2020.

Přes 100 nevládních organizací z celého 
světa vyzvalo jednotlivé vlády, aby reagovaly 
na zhoršující se lidskoprávní situaci v Egyptě. 
Společnou deklaraci podepsalo 31 států včetně 
ČR a doručilo ji na zasedání Rady OSN pro lid-
ská práva. Deklarace upozorňuje na „omezení 
svobody projevu a práva na pokojné shroma-
žďování, omezování prostoru pro občanskou 
společnost a politickou opozici“. Deklarace také 
odsuzuje zneužívání protiteroristických záko-
nů k potrestání mírumilovných kritiků režimu 
a žádá o vytvoření bezpečného prostoru pro 
aktivity občanské společnosti. 

Jen několik týdnů před národním sjezdem 
Komunistické strany Vietnamu, který určí lídry 
státu na příštích pět let, odsoudil Vietnam tři 
nezávislé novináře dohromady k 37 letům vě-
zení na základě obvinění z „protistátní propa-
gandy“.

EUROPEUM

Nejvýznamnější událostí Institutu pro evrop-
skou politiku EUROPEUM bylo zveřejnění žeb-
říčku Global Go To Think Thank Index. Už po-
čtvrté jsme se umístili na prvním místě mezi 
think tanky v Česku a obhájili jsme druhé místo 
ve střední a východní Evropě. 

Po Vánocích jsme se pustili do dalších onli-
ne debat o vakcíně proti koronaviru, rovnosti 
 LGBTIQ+ občanů, brexitu, nové investiční do-
hodě mezi EU a Čínou nebo ženách ve 21. sto-
letí. Debaty Café Evropa vydáváme také jako 

se uskuteční den po volbách, bude první z celo-
ročního cyklu diskuzí „AMO Talks“ zaměřených 
na aktuální dění v mezinárodních vztazích. Více 
o debatě zde. 

Vznik nové neformální platformy 
Přátelé svobodného Ruska

Na půdorysu obou komor Parlamentu České 
republiky vznikla nová neformální platforma 
nesoucí název Přátelé svobodného Ruska. Cí-
lem této mezistranické iniciativy je nejen lépe 
a častěji informovat českou společnost o dění 
v Rusku, a přispět tak k obohacení veřejné de-
baty o reálie ze současného Ruska, ale také 
podpora a vyjádření solidarity nezávislé a čas-
to vůči režimu kritické části ruské společnosti. 
Kromě členů Parlamentu budou součástí inicia-
tivy i zástupci české občanské společnosti, aka-
demické obce a dalších zainteresovaných spo-
lečenských skupin. Součástí platformy je i Pavel 
Havlíček – analytik a koordinátor východních 
projektů AMO. Sledujte první tiskovou konfe-
renci zde.

Člověk v tísni

Projekt EYE on CUBA už sedm let systematicky 
monitoruje případy porušování lidských práv 
a umožňuje zasáhnout tam, kde je potřeba. Za 
dobu svého působení zaznamenala síť pozoro-
vatelů 7 003 případů politicky motivovaného 
pronásledování, zadržení či šikany. Zasaženým 
lidem poskytujeme právní, psychologickou 
a materiální pomoc. Informace týkající se po-

Asociace pro mezinárodní 
otázky

Pozvánka na online debatu a zahájení 
cyklu diskuzí „AMO Talks“

Izraelské parlamentní volby v úterý 23. břez-
na budou už čtvrté za poslední dva roky. Co je 
příčinou této bezprecedentní situace? Proč je 
izraelská politická scéna tak nestabilní? Jak tyto 
volby ovlivnil COVID-19 či nástup nového ame-
rického prezidenta Bidena? A lze po nich čekat 
stabilizaci politické situace v Izraeli? O tom spo-
lu budou 24. března od 18.00 hovořit Irena Kal-
housová, ředitelka Herzlova centra izraelských 
studií na UK, a Jakub Szántó, zahraniční zpravo-
daj a moderátor České televize. Debata, která 

Tisková konference „Přátelé svobodného Ruska“ (zleva): senátor Marek Hilšer, analytik Pavel Havlíček, 
poslanci Tomáš Martínek a Helena Langšádlová

Společné aktivity

V průběhu února se platforma DEMAS jako ce-
lek připojila k otevřenému dopisu ministrovi 
školství, který reagoval na znepokojivý vývoj 
v otázkách občanského vzdělávání v rámci revize 
rámcového vzdělávacího programu pro základ-
ní školy. K výzvě a stanovisku profesních a od-
borných organizací k revizi RVP se rovněž při-
daly i některé členské organizace samostatně.

https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/1639/file/2020-eye-on-cuba_anual-report.pdf
https://www.clovekvtisni.cz/en/human-rights-council-countries-should-take-bold-action-on-egypt-7412gp
https://cihrs.org/states-break-silence-to-condemn-egypts-abuses-at-un-rights-body/?lang=en
https://www.clovekvtisni.cz/dohromady-37-let-vezeni-prvni-soudni-proces-s-nezavislymi-novinari-ve-vietnamu-v-roce-2021-7320gp
https://www.clovekvtisni.cz/dohromady-37-let-vezeni-prvni-soudni-proces-s-nezavislymi-novinari-ve-vietnamu-v-roce-2021-7320gp
https://www.clovekvtisni.cz/dohromady-37-let-vezeni-prvni-soudni-proces-s-nezavislymi-novinari-ve-vietnamu-v-roce-2021-7320gp
https://www.europeum.org/
https://www.gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index
https://www.facebook.com/events/245224003882580
https://www.facebook.com/events/166862674970478
https://www.facebook.com/events/166862674970478
https://www.facebook.com/events/472186864168795
https://www.facebook.com/events/281833709958681
https://www.facebook.com/events/281833709958681
https://www.facebook.com/events/1848340645330435
https://www.facebook.com/events/1848340645330435
https://www.facebook.com/events/218076700051583
https://www.facebook.com/top09cz/videos/938629370214535
https://www.obcankari.cz/spolecne-stanovisko-profesnich-odbornych-organizaci-k-revizi-rvp-zv
https://www.obcankari.cz/spolecne-stanovisko-profesnich-odbornych-organizaci-k-revizi-rvp-zv
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podcast. Další díly přibyly i k našemu podcas-
tu Talking Europeum, naposledy o konferenci 
o budoucnosti Evropy. Naši výzkumníci se za-
měřovali na útok na americký Kapitol, na ob-
chodní agendu EU, výdaje na obranu EU, kon-
spirační teorie v pandemii i zvýšené ohrožení 
demokracie v oblasti střední a východní Evropy. 
Zveřejnili jsme i dvě nové publikace Národního 
konventu o EU a uspořádali online konferenci 
o výzvách ve zdravotnictví. V neposlední řadě 
v březnu začal 14. ročník celostátní soutěže pro 
středoškoláky EuropaSecura.

Forum 2000

25. ročník konference Forum 2000 

Letošní jubilejní 25. ročník konference Forum 
2000 se uskuteční ve dnech 10.–12. října 2021 
a bude doprovázen Festivalem demokracie 
ve dnech 9.–15. října. Formát konference bude 
oznámen v průběhu následujících měsíců s při-
hlédnutím k aktuální pandemické situaci. Pro 
další informace sledujte web Fora 2000: www.
forum2000.cz.

NGO Market 2021 – Týden 
pro neziskový sektor

Tradiční NGO Market se uskuteční i tento 
rok v online podobě a je mu věnován rovnou 
celý týden. Týden pro neziskový sektor 2021 
proběhne v termínu 19.–23. dubna 2021. Cí-
lem akce je podporovat neziskové organizace 
a o jejich činnosti informovat širokou veřejnost. 
Program bude plný workshopů a debat nejen 
pro zástupce neziskovek. Na své si přijde každý, 
kdo se o neziskový sektor zajímá.

Demokratická solidarita

V rámci projektu Demokratická solidarita se 
17.–19. března konala uzavřená virtuální konfe-
rence Demokratická solidarita v Latinské Ame-
rice. 24. března se uskutečnila i veřejná debata 
Příznaky (úpadku) demokratizace v Latinské 
Americe, kde účastníci diskutovali o schopnosti 
latinskoamerických demokratických vlád vy-
rovnat se s dopady pandemie v oblasti ekono-
miky, školství a zdravotnictví.

ICDR

Mezinárodní koalice pro demokratickou obno-
vu je celosvětovou iniciativou skupiny intelek-
tuálů, aktivistů a politiků. V lednu 2021 vydala 
Apel na Evropský Parlament v souvislosti s ma-
sovým zatýkáním v Hongkongu, v únoru spolu 
s dalšími světovými organizacemi vyjádřila soli-
daritu s obyvateli Myanmaru.

Transitions Online 

Regional Online Barcamp  
for the Western Balkans 

We partnered up with the SEENPM and Media-
centar Sarajevo for a discussion with journal-
ists, fact-checkers, educators, public officials, 
health experts, and civil society actors from 

the Western Balkans on their experiences and 
lessons learned while fighting COVID-19 disin-
formation. 

The Barcamp was funded by the NED.

Workshops on Disinformation and 
Solutions Journalism 

TOL produced a series of practical workshops 
where participants heard from experts about 
how to combat the threat of COVID-19 disin-
formation, debunk myths, and report on the 
global health crisis from a solutions-based 
perspective. A workshop on “Reporting on the 
Pandemic – Science, Sources, & Misinforma-
tion” took place on 2 February. Check out ses-
sions one and two on the Transitions Youtube 
page. This project is funded by the CEI, with 
co-financing from the NED and the U.S. Embas-
sy in Kyiv. 

Course for Media Educators and 
Journalism Students

In a partnership with the GIPA, we offered the 
certified course „Trust, Social Data, and Media“ 
for media educators and journalism students 
between 10–18 December. Funding came from 
the Czech Foreign Ministry and USAID. 

Moreover please feel free to rewatch Prague 
Media Point – Virtual Conference.

Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe 
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Europeum 
Nadace Forum 2000 
Občanské Bělorusko 
Transitions 
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Amnesty International
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