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Naše mise

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

Aktivity  
jednotlivých členů

obohacuje nás všechny. Podpořte nás zde. Re-
gistrujte se do Databáze zde. 

Přidejte se k nám! 

Hledáme do týmu kolegu nebo kolegyni na 
pozici projektového manažera či projektové 
manažerky. Pokud se dobře orientujete v me-
zinárodních vztazích, víte „kdo je kdo“ v české 
zahraniční politice, umíte pečlivě spravovat 
projekty, máte chuť věci posouvat dál a dota-
hovat je do konce, je tato pozice přímo pro Vás. 
Více informací najdete zde. 

CEELI Institute 

The CEELI Institute is proud to unveil a new 
website specifically dedicated to highlighting 
the need for changes and modifications to EU 
visa policies. This website features case stud-
ies, a visualization of the data gathered from 
our human rights defender survey, a full report 
on the topic, plus executive summaries and 
recommendations translated into several EU 
languages. We are also sharing a short advo-
cacy video based upon a real case of a human 
rights lawyer under serious threat seeking ac-
cess to the EU, and the challenges and dangers 

he faced as a result of administra-
tive decisions in the visa applica-
tion process.

CEELI Institut spustil novou 
stránku, která se zaměřuje na 
potřeby změn v praxi udělování 
schengenských víz obránců lid-
ských práv mimo EU. 

Součástí stránky je detailní re-
port v angličtině (plus executive 
summary v dalších vybraných ja-
zycích EU) a také případové studie, 

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha podpoří 
teologický seminář v běloruském Grodnu

Jediný katolický teologický seminář v Bělorus-
ku se nachází ve městě Grodno. Škola nedo-
stává žádné finanční prostředky od státu. Je 
podporována finančními a věcnými dary farní-
ků a místních i zahraničních dárců. Na studium 
proto škole přispívají i rodiny seminaristů. Pro 
řadu z nich je obtížné tyto finance vynaložit, 
protože vedle toho musí studentovi zajistit ka-
pesné na studijní materiály, cestovné, ošacení 
atd. Běloruským rodinám, které podporují své-
ho syna ve studiu teologie, nově pomohou češ-
tí dárci v programu Adopce na dálku®.

Více informací najdete na https://praha.
charita.cz/cesti-darci-mohou-na-dalku-pod-
porit-studium-bohoslovcu-v-belorusku/

Asociace pro mezinárodní 
otázky

Používám Databázi expertek.

Databáze expertek, kterou jsme před necelým 
rokem představili, čítá již více jak 170 profilů 
odbornic na zahraniční, evropskou nebo bez-
pečnostní politiku. I proto se stala užitečným 
zdrojem a nástrojem pro širokou škálu osob, 
které se těmito tématy zabývají, ať už profesně 
nebo studijně. V těchto týdnech vám předsta-
vujeme na našich sítích několik podporovatelů 
a podporovatelek naší Databáze. Pokud byste 
chtěli Databázi podpořit také vy, můžete fi-
nančně přispět k její údržbě na Darujme.cz, 
nebo ji šířit dál mezi svými přáteli. Věříme, že 
prosazování rovného zastoupení žen a mužů 
ve veřejném prostoru má smysl a ve výsledku 

Amnesty International

Amnesty web o současné situaci 
v Maďarsku a Polsku –  
www.prituhuje.cz

Amnesty International představuje tematický 
web mapující současnou situaci narůstajícího 
omezování práv a svobod v Polsku a v Maďar-
sku. Situace v těchto zemích se v posledních 
letech kontinuálně zhoršuje a v obou zemích 
nadále „přituhuje“, což je i název našeho webu, 
který naleznete na www.prituhuje.cz. Situace 
je tak vážná, že EU již zahájila s těmito země-
mi řízení kvůli ohrožení hodnot EU na základě 
článku 7 smlouvy o EU.

Na webu shrnujeme dění z hlavních oblas-
tí, v nichž v posledních letech došlo v důsled-
ku vládních zásahů a přijímání kontroverzních 
zákonů k zásadním změnám. Jedná se zejména 
o podrývání nezávislosti justice, omezování 
svobody shromažďování, zásahy proti aktivi-
tám občanské společnosti, omezování repro-
dukčních práv, destrukce svobodných médií, 
sexuální práva a opatření namířená proti zra-
nitelným menšinám. Amnesty chce pomoci 
zvýšit povědomí o dění v těchto zemích, sou-
částí webu jsou i aktuality a petice, jejímž pod-
pisem se za dodržování principů právního státu 
můžete postavit i vy. 

Více na: www.prituhuje.cz 

Společné aktivity

Stejně jako v loňském roce jsme z důvodu proti-
epidemických opatření nemohli prezentovat 
svou práci a práci našich členských organizací 
„naživo“ na veletrhu neziskových organizací 
NGO Market. Jelikož považujeme za důležité 
zůstat v kontaktu s odbornou i laickou veřej-
ností, zúčastnili se naši členové alespoň online 
akcí v rámci dubnového Týdne pro neziskový 
sektor, jakou byla například debata Jak pro-
sadit dobro? Efektivní lobbing v neziskovém 
 sektoru.
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vizualizace dat nasbíraných průzkumem mezi 
obránci lidských práv s touto zkušeností a krát-
ké video na základě reálného případu právníka, 
popisující nebezpečí, kterým ho pomalá vízová 
administrativa vystavila v jeho domovské zemi. 

Člověk v tísni

Člověk v tísni udělil letošní cenu Homo Homini 
čtyřem zadrženým členům běloruské lidsko-
právní organizace Vjasna. Laureáti Marfa Rab-
kova, Andrei Chapiuk, Leanid Sudalenka a Tat-
siana Lasitsa u předávání být nemohli – jsou 
už několik měsíců ve vazbě a hrozí jim až 12 let 
vězení. Cenu za zadržené kolegy převzala zá-
stupkyně Vjasny Natallia Satsunkevich z rukou 
pražského primátora Zdeňka Hřiba. Předáním 
ceny Homo Homini byl zahájen mezinárodní 
festival dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět, který poprvé proběhl online 
po celém Česku.

Ve dnech 31. 5. – 4. 6. proběhl 14. ročník 
festivalu Jeden svět v Bruselu. Letošní festival 
se odehrál výhradně online a opět předsta-
vil výběr filmů promítaných v České republice 
v rámci Mezinárodního festivalu dokumentár-
ních filmů o lidských právech Jeden svět. Festi-
val upozornil na problematiku digitálních práv, 
probíhající krizi v Bělorusku, význam sociálních 
médií v Rusku, politický aktivismus a diskrimi-
naci v Tunisku. Dále například na ekologické 
hrozby a korupci v malé venezuelské vesnici 
nebo boj za změnu kruté potratové politiky 
v Salvadoru a mnoho dalších. Celkem jsme pro-
mítli 9 filmů a uspořádali 10 diskusí.

EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 
v květnu spustil nový projekt EngagEU (Zapoj-
se.eu), který si klade za cíl zapojit širokou ve-
řejnost do debat ohledně EU, její zelené trans-
formace a post-pandemické obnovy. Součástí 
je například rozhovor s europoslankyní Ditou 
Charanzovou nebo novinky z Evropského parla-
mentu, které se obnovují každý týden. 

Začátkem června se uskutečnilo týdenní ce-
lostátní kolo soutěže pro středoškoláky Europa-
Secura v Brdech, které jsme organizovali spo-
lečně s Armádou ČR a Ministerstvem obrany. 
Tři nejlepší týmy vyhrály třídenní studijní cestu 
do Bruselu.

Na jaře jsme zároveň pokračovali v dalších 
debatách Café Evropa o aktuálních tématech. 
Zabývali jsme se očkováním proti koronavi-
ru, vztahy EU s Ruskem, budoucností Evropy, 
vztahy EU s africkým kontinentem a Národ-
ním plánem obnovy. Pokračujeme ve vydává-

ní všech debat ve formě podcastu a další díly 
přibyly i k našemu druhému podcastu Talking 
Euro peum. Koncem dubna se také spustila sé-
rie debat Prague Climate Talks o klimatických 
změnách, ke které vydala policy paper naše vý-
zkumná asistentka Charlotte Bufano.

Naši výzkumníci se v článcích dále zaměři-
li například na 100 dní Joea Bidena ve funkci 
nebo na Konferenci o budoucnosti Evropy. 
Naše nová výzkumná spolupracovnice Katarína 
Svitková vydala pět článků na téma finančního 
cyklu Horizontu Evropy 2021–2027. Přehled 
všech článků je dostupný na našich webových 
stránkách.

Transitions Online

Full Report on COVID-19 Conspiracy Theories 
in the Czech Republic 
What happened: In our last newsletter, we 
spoke about a study conducted by our partner, 
the Czech STEM Institute, in cooperation with 
Transitions. The study evaluated the state of 
conspiracy theories and disinformation about 
the COVID-19 pandemic in the Czech Republic. 
While we already shared with you some of the 
preliminary findings, we can now present the 
entire report for readers interested in taking 
a deeper look into the issue.

Where to find it: The report “COVID-19 and 
Conspiracy Spreaders” can be found here.

Worried about corruption and government 
spending during the pandemic?
Then you might be interested in supporting 
Press Start’s new crowdfunding campaign 
for a team of journalists from Romania and 
Bulgaria. The team plans to investigate if EU 
funds have been spent ethically by their gov-
ernments. They’ll also produce a blueprint for 
other journalists to replicate their investigation 
in other countries. The team needs to raise 
6,280 EUR by June 15. Find out more and do-
nate here.
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