Strana 1

Zpravodaj DEMAS 3/2021
Naše mise

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

Společné aktivity
Česká zahraniční politika
po volbách 2021
V pondělí 11. října proběhla na konferenci Forum 2000 debata o problematice transformační
politiky a jejím ukotvení v rámci české zahraniční politiky po letošních parlamentních volbách.
Jednou z otázek, kterou si položila skupina senátorů, poslanců, zástupců businessu či pracovníků MZV ČR a nevládních organizací, bylo
možné propojení podpory transformační politiky, především podpory dobrého vládnutí, právního státu či správy věcí veřejných, s ekonomickou diplomacií a podporou obchodu v zemích
s polo nebo nedemokratickými režimy. V této
souvislosti zavládla jednoznačná shodla například na faktu, že podpora lidských práv není
nikterak v rozporu s podporou zahraničního
obchodu. Rovněži investoři oceňují principiální
postoj k vládě práva a ochraně investic, jelikož
v zemích, kde právo nevládne, nemohou být jejich investice bezpečné.

Aktivity
jednotlivých členů
Asociace pro mezinárodní
otázky
Odolnost Česka v předvolebním
roce 2021
Dne 9. září proběhla ve spolupráci s Prague
Security Studies Institute, Beacon Project a za
podpory International Visegrad Fund inspirativní diskuse na téma odolnost Česka v předvolebním roce 2021 a aspektech společenské
odolnosti vůči vnitřním a vnějším hrozbám v regionech V4, Východního partnerství a západního Balkánu. Celý záznam můžete shlédnout na:
1/2 https://fb.watch/7X1VYY9s5O/
2/2 https://fb.watch/7X1Ye5e5WO/

Agenda 2021 a Debata!
Co si politické strany myslí o pozici Česka ve
světě? Jak se postavit k zásadním mezinárodněpolitickým výzvám dneška? Jak úspěšně
zvládnout předsednictví v Radě EU? I o těchto otázkách se diskutovalo se zástupci politických stran kandidujících v letošních volbách do
Poslanecké sněmovny – záznam debaty zde.
Součástí akce, která se konala 22. září, bylo
i představení nové Agendy pro zahraniční politiku 2021. Přečtěte si expertní hodnocení české
zahraniční politiky v uplynulých dvanácti měsících a doporučení jejím relevantním aktérům,
online ji najdete zde.

EUROPEUM
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
v červenci spustil nový projekt EU-Pacific Talks,
který si klade za cíl propojit odborníky, zúčastněné strany, státní úředníky a akademickou
obec a diskutovat o nejaktuálnějších tématech,
včetně globálních aktérů, jako jsou Čína a Spojené státy.
Koncem června se uskutečnila další debata
ze série Café Evropa, tentokrát na téma Covidpasy – jak budeme cestovat v létě? Všechny debaty jsou dostupné ve formě podcastu. Začátkem září proběhla další debata ze série Jakou
chceme EU v roce 2025, diskutující tentokrát
probrali téma evropské obrany.
V září jsme vydali další rozhovor s europoslancem, tentokrát z Česka. Naše pozvání
přijal Stanislav Polčák z parlamentní frakce
Evropské lidové strany. Rozhovor se týkal tématu „Evropská unie jako lídr v oblasti zelené
transformace“.
Naše výzkumná pracovnice Katharine Klačanský vydala v srpnu policy paper Čína vs.
USA: závod o zelenou energii, ve kterém se
zabývá rolí klimatu v geopolitice a zprostředko-
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vává přehled čínského a amerického plánu zelených investic a jeho význam pro budoucnost
fosilních paliv.

Forum 2000
25. ročník konference
Forum 2000
Letošní jubilejní 25. ročník konference Forum
2000 nazvaný What Now? Building Back Democratically se konal ve dnech 10.–12. října
2021 a byl doprovázen Festivalem demokracie
ve dnech 10.–16. října.
Svět pomalu vstupuje do post-koronavirového období. Nabízí se otázka, co teď? Jak obnovit společnost na demokratických základech?
Hlavními tématy konference proto byly: světová spolupráce demokracií, soupeření mezi demokracií a autoritářstvím v digitálním prostoru
a obnova demokracie skrze aktivní občanství.
Na konferenci promluvili mimo jiné Maia Sandu, prezidentka Moldavské republiky, Zuzana
Čaputová, prezidentka Slovenska, nebo Jeho
Svatost dalajlama, duchovní vůdce a nositel
Nobelovy ceny míru.
Záznam prvního dne konference si můžete
pustit zde a druhého dne pak zde. Více informací najdete na www.forum2000.cz.

Festival Demokracie
Festival demokracie proběhl 10.–16. října
v Praze, ale i na Slovensku. V rámci 14 akcí nabídl přednášky, diskuse, umělecká vystoupení
i filmové projekce. Tento rok se tematicky dotkl
např. stavu demokracie v ČR a EU, lidskoprávní situace v Číně či voleb v době dezinformací.
Na Festivalu demokracie se podílely neziskové
organizace, instituce a řada dalších partnerů.
Více informací najdete zde.
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Transitions Online
New English guide on “How to
respond when someone close to you
spreads disinformation”
Both traditional and social media users often
label Czech senior citizens as notorious fake
news spreaders. Disinformation chain emails
are among the types of content widely spread
among the senior population, which adopted
online tools – such as email – only recently. On
the other hand, there is a significant group of
senior citizens who, while feeling harassed and
troubled by such messages, don‘t know how to
react to them without damaging relationships.
Transitions teamed up with its partner Elpida,
and with seniors themselves, to prepare a set

of tips on how to effectively respond, with empathy, when someone shares disinformation
and conspiracies with you. The project is supported by the U.S. Embassy in Prague and the
National Endowment for Democracy.
You can access more information on this
project here.
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