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Naše mise

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

Aktivity jednotlivých 
členů

různorodou činností. Jednou z nich je Centrum 
pro lidská práva a demokracii, která se zabývá 
podporou demokracie a lidských práv.

V současnosti Centrum pro lidská práva 
a demokracii podporuje jednotlivce i skupiny 
v 15 zemích světa od Latinské Ameriky přes vý-
chodní Evropu až po Vietnam. Náplň činnosti 
se liší podle míry svobody, či spíše nesvobody, 
jednotlivých zemí, ale souhrnně vzato se dá 
říct, že se vždy jedná o podporu jednotlivců 
i organizací, které pomáhají lidská práva bránit 
a situaci v jejich zemi zlepšovat. Naše klienty 
podporujeme finančně, právně i zdravotně. Za-
stáváme se perzekvovaných, relokujeme osoby 
v nebezpečí do bezpečných zemí, financujeme 
právníky, psychology či terapeuty, kteří postiže-
ným i jejich rodinám pomáhají. 

Výzva k pozastavení členství Ruské 
federace v Radě OSN pro lidská práva

Vzhledem k masivnímu porušování lidských práv  
souvisejícím s ruskou agresí proti Ukrajině 
podpořil v březnu Člověk v tísni spolu s dalšími 
nevládními organizacemi výzvu k pozastavení 
členství Ruské federace v Radě OSN pro lidská 
práva.

Europeum

Nový rok započal Institut pro evropskou poli-
tiku EUROPEUM online debatou ze série EU – 
Pacific na téma „Japan – V4 relations – more 
central but still European“. Hosté lednové de-
batě probírali, jak se mohou institucionalizovat 
vztahy mezi Japonskem a V4 a mimo jiné disku-
tovali o tom, zda bude V4 spoléhat na partner-
ství mezi Japonskem a EU při posilování těchto 
vazeb. 

Měsíc únor byl také ve znamení debat. Ze 
série EU-Pacific Talks se uskutečnila debata, 
která se neobešla bez japonské participace. 
Tentokrát na téma „U.S. – Japan relations – 
new leaders, new chance to restore the old 
relationship“.

V rámci cyklu Café Evropa proběhla začát-
kem února debata na téma „Café Evropa: Bez-
pečnostní situace na východě Evropy – jak moc 
jsme v ohrožení?“. Diskuse byla orientována 
na vývoj situace v Kazachstánu a byla zaměře-
na zejména na hrozby přicházející z Ruska na 
 Evropu. 

Začátkem března EUROPEUM uspořádalo 
konferenci s názvem „Dekarbonizace české 

and Eastern Europe (CHOICE) v Kutné Hoře v ter-
mínu 27.–30. května. A co vás tam bude čekat?
  Simulace jednání mezi Čínou a EU
  Networking a nové profesní kontakty
  Inspirativní hosté a spíkři
  Spousta zábavy a krásné prostředí Kutné Hory

Přihlaste se ještě dnes zde.

Jak v ČR nahradit ruský plyn? 

Analytik AMO Klimatýmu Oldřich Sklenář nabí-
zí několik východisek. Více zde.

Člověk v tísni

Lidská práva jako nedostatkové zboží

Člověk v tísni je jedna z největších nezisko-
vých organizací nejen v Česku, ale i na světě. 
V současné době se její jméno denně objevuje 
v médiích v souvislostí s humanitární pomocí 
Ukrajině. Vedle humanitárního oddělení má 
však mnoho dalších sekcí, které se zabývají 

Asociace pro mezinárodní 
otázky

China Observers in Central 
and Eastern Europe (CHOICE)

Do 27. března máte možnost přihlašovat se na 
letní školu projektu China Observers in Central 

Společné aktivity

Expertní debaty na festivalu  
Jeden svět v regionech a Jeden svět 
na školách

Po dvouleté odmlce související s pandemický-
mi opatřeními, kdy se festival dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět konal v onli-
ne prostoru, se experti členských organizací DE-
MAS opět zúčastní doprovodných debat v rámci 
projekcí pro mimopražskou veřejnost a studen-
ty středních škol. Zástupci Asociace pro meziná-
rodní otázky a CEELI Institute budou odpovídat 
na otázky působení nezávislých médií v Rusku, 
práce soudců v Polsku či problematiky změny 
klimatu a lidských práv. Další informace nalez-
nete na stránkách Jednoho světa v regionech.

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/lidska-prava-ve-svete
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/lidska-prava-ve-svete
https://www.clovekvtisni.cz/vyzva-k-pozastaveni-rf-v-rade-osn-pro-lidska-prava-8608gp
https://www.clovekvtisni.cz/vyzva-k-pozastaveni-rf-v-rade-osn-pro-lidska-prava-8608gp
https://www.europeum.org/articles/detail/4647/eu-pacific-talks-japan-v4-relations-more-central-but-still-european
https://www.europeum.org/articles/detail/4647/eu-pacific-talks-japan-v4-relations-more-central-but-still-european
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https://www.europeum.org/articles/detail/4687/pozvanka-dekarbonizace-ceske-automobilove-dopravy
https://www.facebook.com/ChinaObservers/?__cft__%5B0%5D=AZXAqJEuwWqKdqui841eCCiGdgLuveyQz72AxfatT4tFORZf7S5Y9a8bxL3I9jR21pc9W78FUsLttAepufAqmTfMtIOG7zc5ZmkU_ejc054BGu1T09Uzpxk41AJSoOMqalzWXFXwzO66qpFdGAXJv_6J_SruT1bCclKVoQuGQBlLWgXmDRJgvfQBp03X94Dgzu8&__tn__=kK-R
https://chinaobservers.eu/event/future-choice-summer-school-2022/?fbclid=IwAR3qDNu6UgHPM5nIRZLKdXnq6OLhvPG02TlzkyvcLIpm775uZnXQh9GA-Xc
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https://www.facebook.com/ChinaObservers/?__cft__%5B0%5D=AZXAqJEuwWqKdqui841eCCiGdgLuveyQz72AxfatT4tFORZf7S5Y9a8bxL3I9jR21pc9W78FUsLttAepufAqmTfMtIOG7zc5ZmkU_ejc054BGu1T09Uzpxk41AJSoOMqalzWXFXwzO66qpFdGAXJv_6J_SruT1bCclKVoQuGQBlLWgXmDRJgvfQBp03X94Dgzu8&__tn__=kK-R
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https://www.amo.cz/
https://ceeliinstitute.org/
https://www.jedensvet.cz/2022/festivalova-mesta
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automobilové dopravy“. Hlavním cílem konfe-
rence bylo nabídnout shrnutí perspektiv a ote-
vřít debatu širší veřejnosti. V cyklu Café Evropa 
proběhla debata „Café Evropa: Ruská agrese 
na Ukrajině – dokážeme zastavit Putina?“. Ten-
tokrát se debata nesla v duchu diskuse nad 
aktuál ním rusko-ukrajinským konfliktem a pro-
blémy s ním spojenými.

Forum 2000

Podcast #Forum2000online Chat

Podcast Nadace Forum 2000 s názvem #Fo-
rum2000online Chat přináší rozhovory se zají-
mavými hosty z řad spolupracovníků a partne-
rů Nadace Forum 2000, s politiky, odborníky, 
obhájci lidských práv, novináři či diplomaty. 
Hlavními tématy jsou demokracie a svoboda ve 
světě, jejich obrana a problémy, kterým v růz-
ných zemích světa aktuálně čelí.

Poslechněte si rozhovory na aktuální palčivá 
témata nebo získejte vhled do dlouhodobých 
problémů podkopávajících demokracii a lidské 
svobody v demokratických i diktátorských ze-
mích světa. Podcast nabízí již více než 80 dílů 
s odborníky napříč světem. Poslední díly se 
samozřejmě intenzivně věnují ruské invazi na 
Ukrajinu a jejím dopadům, široce jsou zde také 
pokryty následky pandemické krize nebo vliv 
hybridní kybernetické války a dezinformací. Te-
matický zásah podcastu je široký a informačně 
nabitý.

Každý díl má zhruba 20 minut a najdete je 
na webu Forum 2000, YouTube, Spotify nebo 
Apple Podcasts.

Transitions Online 

In response to the war in Ukraine, Transitions 
and our media support organizations and me-
dia outlets – launched in March the Eastern 
European Independent Journalist Fund to pay 
for stories produced by Ukrainian, Belarusian, 

campaigns. If you haven‘t heard, Press Start is 
a Transitions-initiated crowdfunding platform, 
focused exclusively on raising funds for jour-
nalists working around the world in countries 
without free media. Please spread the word! 
@TransitionsMag

Finally, we bring you new opportunities to 
become a founding member and help Tran-
sitions in our efforts to assist the brave, inde-
pendent journalists defending freedom of the 
media across the region.

Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe 
Asociace pro mezinárodní otázky 
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Europeum 
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Transitions 
Transparency International Česká republika

Organizace s pozorovatelským statusem:
Arcidiecézní charita Praha 
Amnesty International
Centrum pro lidská práva a demokracii 
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and Russian journalists who are reporting the 
truth on the war despite the enormous risks. 
The fund will serve as a lifeline to allow them 
to stay on the job even as their normal income 
plummets or vanishes, the direct consequence 
of living and working in or near a war zone.

In January we held an online workshop with 
the South East European Network for Profes-
sionalization of Media (SEENPM) on boosting 
trust in the media and reader engagement and 
in February we launched five new Press Start 
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