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Naše mise

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

Aktivity jednotlivých členů

ských think tanků zpracovalo národní případo-
vé studie šesti členských států (Česko, Francie, 
Itálie, Německo, Španělsko, Švédsko). Za AMO 
zpracovala část o České republice analytič-
ka Klimatýmu Romana Březovská. Celý paper 
k dispozici zde. 

CZPres 2022 a České Zájmy v EU

Analytička Vendula Kazlauskas poskytla EUR
ACTIVu komentář k prioritám českého před-
sednictví v Radě EU. Jak je změnila válka na 
Ukrajině? A kolik diplomatů bude ČR v Bruselu 
během předsednictví mít? #CZPRES. Celý člá-

Asociace pro mezinárodní 
otázky

Sjednoceni v rozmanitosti?  
Reakce jednotlivých států na 
evropskou energetickou krizi

Jak jednotlivé členské státy EU přistoupily k zá-
vislosti na ruských fosilních palivech? 

Cílem nového briefing paperu „Sjednoceni 
v rozmanitosti? Reakce jednotlivých států na 
evropskou energetickou krizi“ je poskytnout 
stručnou analýzu vnitrostátních reakcí ve světle 
plánu Komise s názvem REPowerEU. Pět evrop-

Společné aktivity

Národní lidskoprávní instituce

Dne 8. června se několik českých NNO obrátilo 
dopisem na premiéra Petra Fialu ve věci zříze-
ní tzv. národní lidskoprávní instituce (National 
Human Rights Institution, NHRI), kterou Česká 
republika dosud nezřídila. Národní lidskoprávní 
instituce jsou státem vytvořené odborné insti-
tuce s širokým mandátem na ochranu a podpo-
ru lidských práv na národní úrovni, které jsou 
nezávislé na vládě. NHRI se tak stává důležitým 
spojovatelem mezi státními orgány, občanskou 
společností a také mezinárodními institucemi. 
NHRI má splňovat standardy tzv. Pařížských 

principů schválených Valným shromážděním 
OSN. Doposud byla ustavena již ve 120 státech 
světa. Česká republika v současnosti patří mezi 
poslední čtyři členské státy Evropské unie bez 
akreditované národní lidskoprávní instituce. 
Celý text najdete zde.

Uzavřený kulatý stůl na konferenci 
Forum 2000

Stejně jako v předešlých letech bude DEMAS 
i letos pořádat uzavřený kulatý stůl na výroční 
konferenci Forum 2000. Tentokrát to bude na 
téma Hodnotově orientovaná zahraniční poli-

tika v kontextu českého předsednictví v Radě 
EU. Debaty se zúčastní poslanci, senátoři a dále 
zástupci státní správy, businessu a občanské 
 společnosti.

Tisková zpráva platforem FoRS, 
Migrační konsorcium a DEMAS

Priority tří asociací nezsiskových organizací 
zaměřených na migrační agendu, humanitární 
pomoc a rozvojovou a transformační spoluprá-
ci pro období Předsednictví ČR v Radě EU. Celý 
text najdete zde. 

nek si přečtěte zde. Pro více informací ze svě-
ta #CZPRES sledujte projekt České Zájmy v EU, 
kterého je AMO součástí. 

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha podporuje 
sociální služby pro seniory v Bělorusku

Arcidiecézní charita Praha podporuje Domov 
pro seniory v běloruském Kryčevě a v Kras-
nopole. Přispívá ke zlepšení prostředí (rekon-
strukce objektu), poskytuje přímou pomoc 

https://www.amo.cz/.../06/AMO_Sjednoceni_v_rozmanitosti.pdf
https://www.facebook.com/EURACTIV/?__cft__%5b0%5d=AZXhGBEiucBD2YEL21pay6_cii1wXSUWWxsyshVwlsgR9vHqjJnb50G7hYuRFJjCSB_546icDo-pgs7SDeESBxBJWmm4779H2xxmvG2YKgENNZ6O6EWZiexl-G9ZBPQbM6KUI4P-hQlErfH_6AVfs_Tf_cy1nAHcFUwKHb6L6IA2YY2KfTP_kY4mTYNc9wRyZXVrokSsx2le3o97SAE8X1cl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EURACTIV/?__cft__%5b0%5d=AZXhGBEiucBD2YEL21pay6_cii1wXSUWWxsyshVwlsgR9vHqjJnb50G7hYuRFJjCSB_546icDo-pgs7SDeESBxBJWmm4779H2xxmvG2YKgENNZ6O6EWZiexl-G9ZBPQbM6KUI4P-hQlErfH_6AVfs_Tf_cy1nAHcFUwKHb6L6IA2YY2KfTP_kY4mTYNc9wRyZXVrokSsx2le3o97SAE8X1cl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/czpres?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhGBEiucBD2YEL21pay6_cii1wXSUWWxsyshVwlsgR9vHqjJnb50G7hYuRFJjCSB_546icDo-pgs7SDeESBxBJWmm4779H2xxmvG2YKgENNZ6O6EWZiexl-G9ZBPQbM6KUI4P-hQlErfH_6AVfs_Tf_cy1nAHcFUwKHb6L6IA2YY2KfTP_kY4mTYNc9wRyZXVrokSsx2le3o97SAE8X1cl&__tn__=*NK-R
https://www.demas.cz/demas-narodni-lidskopravni-instituce-nhri/
https://www.demas.cz/demas-predstaveni-hlavnich-priorit-tri-platforem-neziskovych-organizaci-pro-obdobi-ceskeho-predsednictvi-v-eu/
https://euractiv.cz/section/doprava/news/cesi-budou-v-cele-eu-resit-i-dobijeci-infrastrukturu-autoprumysl-vyhlizi-novou-emisni-normu/?fbclid=IwAR0wfKRfZIwM4V6dAQ4xyvA3S_z7rl997qP6qjcFARFoDU0PbLs8b2N1IWs
https://www.ceskezajmy.eu/
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seniorům (v nedávné době např. vybudo-
vala skleník pro aktivizační činnost seniorů, 
darovala kuchyňské spotřebiče, novou tele-
vizi atd.) a zorganizovala i studijní návštěvu 
personálu do České republiky, kde se měli 
možnost seznámit s profesionálními sociální-
mi službami. Arcidiecézní charita Praha usiluje 
o zvýšení kvality péče v běloruských domovech, 
kde žijí senioři mnohdy ve velmi nuzných pod-
mínkách. Vedle podpory domovů pečuje v rám-
ci terénní služby i o seniory z grodenské diecé-
ze, kterým distribuuje potravinovou  pomoc.

Transitions Online

Local independent journalism, the most im-
portant source of truth in times of war, is han-
ging by a thread in Ukraine, but also in Russia 
and Belarus. To provide immediate support 
to local journalists working under the most 
extreme pressure, Transitions and a group of 
over 30 media support organizations and me-
dia outlets launched a Kickstarter campaign 
to create the Eastern European Independent 
Journalist Fund. The fund will pay for stories 
related to the war produced by Ukrainian, Be-
larusian, and Russian journalists. The fineprint:
 • 306 backers pledged $35,769 to help us 

hit our goal. Separate donations will soon 
up the amount to almost $45,000.

 • Our main partner was SEENPM, 
a network of 19 media centers across 
Southeastern Europe.

 • Special thanks to the Erste Foundation 
and the Solutions Journalism Network, 
who were especially generous.

 • We also owe our gratitude to Kickstar-
ter, which highlighted the fund as their 
“featured” campaign on their homepage 
in the final days of the drive and even 
put us in their most popular newsletter, 
which reaches several million people. 

 • The application site went live on World 
Press Freedom Day. Journalists will use 
a streamlined form to submit their appli-
cations, which an expert committee will 
review on an ongoing basis.

 • While the campaign has ended, donati-
ons can still be made to the fund. Please 
write: lifeline4journalists@tol.org.

Transitions has teamed up with three other 
European organizations to launch „CrossBor-
der Local“, a project to strengthen crossborder, 
local investigative journalism across the conti-
nent. The initiative will offer grants to journalis-
ts interested in local, crossborder investigative 
journalism; training and mentoring in various 
aspects of investigative journalism; and a mi-
niMBA for local news media executives. The 
resulting stories will create awareness among 

local journalists and citizens that local or regi-
onal items often also have an international di-
mension, and vice versa, that European topics 
have repercussions down to the local level.

Transparency International ČR

Delegace kosovského parlamentu 
v Praze: Regulace politických financí

Na konci dubna zorganizovala Transparency 
International ČR (TI ČR) studijní cestu kosovské 
delegace složené ze čtyř poslanců kosovského 
parlamentu a zástupců naší partnerské organi-
zace Kosova Democratic Institute (KDI) do Pra-
hy. Cílem cesty bylo především předání českých 
zkušeností s regulací a kontrolou politických 
financí.

Nová vláda strany Vetëvendosje (VV) ve 
svém legislativním plánu představila novelu 
zákona o financování politických stran, za což 
pod taktovkou KDI lobbovali zástupci kosovské 

občanské společnosti. TI ČR tak do ČR pozvala 
poslance z pracovní skupiny k novele zákona, 
kteří jsou zároveň zástupci čtyř nejsilnějších 
parlamentních stran, a to jmenovitě poslance 
kosovského parlamentu Armenda Muju (VV), 
bývalého premiéra Avdullaha Hotiho (LDK), 
Mergima Lushtakua (PDK) a Pala Lekaje (AAK).

Poslance čekal bohatý třídenní program, 
který zahrnoval kulaté stoly se zástupci ob-
čanské společnosti aktivními v této problema-
tice, veřejné debaty nebo návštěvy kosovské 
ambasády či náměstka Ministra zahraničních 
věcí ČR Martina Dvořáka. V rámci programu 
proběhla také schůzka se zástupcem Parla-
mentu ČR. Poslanec současné vládní koa lice 
Vladimír Balaš (STAN) aktuálně připravuje 
novelu českého volebního zákona, proto si 
poslanci mohli předat jedinečné poznatky 
a pohledy týkající se příprav legislativy.
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