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Naše mise

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

Společné aktivity

Češi Tibet podporují – nová členská 
organizace DEMAS

Na konci října se stal spolek Češi Tibet pod-
porují novou členskou organizací DEMAS. Svou 
činností se Spolek, který vznikl v roce 2016, 
snaží informovat českou veřejnost o situaci 
v Tibetu a v Číně. Podporuje lidská a občanská 
práva, kulturní a náboženské svobody a právo 
na zdravé životní prostředí v Tibetu. Spolupra-
cuje s českými zákonodárci a zákonodárkyněmi 
a státními úřady a zároveň s tibetskou exilo-
vou administrativou i kanceláří Jeho Svatosti  
dalajlamy.

Seminář v Poslanecké sněmovně

Dne 5. října uspořádal DEMAS spolu s před-
sedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pe-
karovou Adamovou a Bezpečnostním centrem 
Evropských hodnot seminář Možnosti a limity 
středoevropské spolupráce v kontextu války na 
Ukrajině. Diskutující se věnovali například otáz-
kám dopadů současné maďarské politiky na 
Evropskou unii, a to ať už jde o bezpečnostní, 
finanční nebo hodnotové aspekty. Semináře se 
zúčastnili zástupci obou komor Parlamentu ČR, 
ministerstva zahraničních věcí či ambasád.

Expertní přednášky na Univerzitě 
Palackého v Olomouci

V průběhu letošního podzimu opět realizovala 
platforma DEMAS přednáškový cyklus v rámci 
předmětu Politicko-geografické procesy v roz-
vojových regionech na Katedře rozvojových 
a environmentálních studií Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná 
se o dlouholetou spolupráci mezi akademic-
kým sektorem a odborníky z praxe.

Přednášky jak pro české, tak zahraniční studen-
ty realizované experty z terénu doplnily teo-
retickou výuku a daly studentům možnost na-
hlédnout přímo do praxe. Studenti měli mož-
nost si z první ruky poslechnout o problematice 

Návrat k hodnotově orientované 
zahraniční politice

Platformy FoRS a DEMAS spolu se svou člen-
skou organizací AMO společně realizují 18mě-
síční projekt zaměřený na podporu hodnotově 
orientované české zahraniční politiky. Aktivity 
projektu se zaměřují na expertní analýzy a de-
baty. Využíváme také dlouhodobě budovaná 
partnerství napříč sektory a snažíme se posílit 
komunikaci směrem k politikům i k široké ve-
řejnosti. Projekt podpořila Nadace OSF / Vý-
bor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci 
programu Active Citizens Fund, jehož cílem je 
podpora občanské společnosti a posílení kapa-
cit neziskových organizací. Projekt je realizován 
z prostředků Acitve Citizens Fund Program, je-
hož cílem je posílení občanské společnosti, ak-
tivního občanství a zmocnění znevýhodněných 
skupin. Je realizován v rámci Fondů EHP a Nor-
ska 2014–2021, v České republice jej spravu-
je Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský 
institut.

současné politické a společenské transformace 
na Ukrajině (Člověk v tísni), otázkách politické 
korupce ve vztahu k dobrému vládnutí (Trans-
parency Int.), problematice autoritářských reži-
mů (CEELI Inst.) či o příkladech transformační 
spolupráce v praxi (DEMAS). 

Dále byl také pro studenty zorganizován 
workshop (jak v anglickém, tak v českém jazy-
ce) na téma Rusko, média a dezinformace v ča-
sech války (AMO).

https://cesitibetpodporuji.cz/
https://cesitibetpodporuji.cz/
http://www.fors.cz/
http://www.amo.cz/
https://www.activecitizensfund.cz/
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Arcidiecézní charita Praha

Vánoční dárky pro seniory v Bělorusku

Navzdory válečnému konfliktu na Ukrajině po-
kračuje Arcidiecézní charita Praha v pomoci 
potřebným lidem v Bělorusku. Díky darům od 
individuálních dárců darovala vánoční balíčky 
v hodnotě 2 000 eur do Domova pro seniory 
v Kryčevě.

Každý z 37 klientů Domova obdržel osob-
ní balíček teplých oděvů a obuvi vybraných 
podle jeho velikosti a vkusu. „Tito staří a vět-
šinou opuštění lidé nejsou zvyklí na pozornost 
v podobě návštěv a dárků,“ říká Pavel Šimek, 
zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha. 
„Senioři neskrývali radost i slzy dojetí.“

Arcidiecézní charita Praha podporuje Do-
mov v Kryčevě od roku 2018. V pomoci chce 
pokračovat. „V Domově chybí invalidní vozík 
a další rehabilitační a zdravotní pomůcky,“ vy-
jmenovává Šimek. „Snem by bylo mít v domově 
EKG, aby se klienti nemuseli převážet k vyšetře-
ní ve chvíli, kdy se necítí dobře.“ Celý článek

Asociace pro mezinárodní 
otázky 

Čína jako riziko pro bezpečnost 
výzkumu

Představili jsme novou studii Dr. Ivany Karás-
kové, Filipa Šeboka a Veroniky Blablové z týmu 
čínských projektů, která analyzuje systém sou-
časného nastavení ochrany vědeckých informa-
cí v Evropské unii a přístup Číny k vědě a tech-
nologiím a její cíle v Evropě. Na základě těchto 
poznatků formulují autoři studie doporučení 
pro (středo)evropské akademické a výzkumné 
instituce v oborech STEM, která jsou zaměřena 
na výzkumnou spolupráci s Čínou a založena na 
datech o spolupráci za uplynulých 15 let. Celá 
studie. 

Nový projekt Aklimatizace

Představujeme vám nový vzdělávací projekt 
Klimatýmu AMO #aKLIMAtizace pro vysoko-
školské studenty a mladé profesionály, kteří 
chtějí zlepšit své dovednosti, jak ovlivňovat 
směřování české klimatické politiky. V rámci něj 
plánujeme 5 interaktivních vzdělávacích veče-
rů: 4 osobně v Praze a 1 zcela online, v období 
leden až květen 2023. Tak neváhejte a přihlašu-
jte se, možnost máte do 15.prosince! 

Češi Tibet podporují

S předsedou správní rady International Cam-
paign for Tibet Richardem Gerem jsme po-
depsali smlouvu o partnerství. Stali jsme 
se také novým členem v DEMAS. Zajišťova-
li jsme návštěvu delegace tibetského exilového 
parlamentu v ČR – organizovali jsme program 
delegace: přijetí u předsedkyně Sněmovny 
Markéty Pekarové Adamové, místopředsedky-
ně Senátu Jitky Seitlové, primátora hl. m. Prahy 
Zdeňka Hřiba, ředitelky DEMAS Sabiny Malcové, 
taiwanského velvyslance Lianga-Ruey Ke a na 
MMZV – odboru Asie.  Ve spolupráci se Sinop-
sis, Bezpečnostním centrem Evropské hodnoty 
a International Campaign for Tibet jsme pro 
delegaci zajišťovali trénink a přípravu na ev-
ropské turné. V Senátu jsme spoluorganizova-

li mezinárodní konferenci v rámci EU2022.CZ,  
Co může Česká republika a Evropská unie udělat 
pro řešení krize v Tibetu? Hostili jsme čínského 
disidenta a umělce Badiucaa. 

EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM na-
dále pokračuje v debatách z cyklu Café Evropa. 
Od září se debaty zabývaly například stavem 
Unie a její budoucností, rostoucími cenami 
energií a válkou na Ukrajině. Záznam všech dílů 
je dostupný i v podobě podcastu.

V listopadu proběhl další ročník Prague 
European Summit, mezinárodní konference 
týkající se řešení celoevropských otázek pro-
střednictvím dialogu s nejvyššími představiteli 
evropské veřejné a soukromé sféry. Další listo-
padovou událostí byl další ročník Transatlantic 
Policy Forum. Diskutovalo se o otázkách vývoje 
vztahů mezi USA a EU a o tom, jak zajistit, aby 
vztahy zůstaly silné i s blížícím se rokem 2023.

Na začátku prosince byl aktualizován článek 
„Plyn v číslech“ od našeho výzkumného pra-
covníka Michala Hrubého, který sepsal přehled 
o stavu plynu a jeho užívání v České republice. 
V publikaci upozorňuje na nutnost úspor, jak 
s plynem zacházet, aby ho byl dostatek, a jak 
je na tom ČR se zásobami, případně kde najít 
nové zdroje.

Transitions 

We are very proud to have teamed up with 
One World Media to help launch its amazing 
GSDF Labs, with events targeting the Global 
South taking place online and in multiple plac-
es around the globe during the second week in 
November. This flurry of activity also marked 
the opening of a call for applications for the 
Global Short Docs Forum set to run in March 
2023. The program has been expanded with 
a focus on solutions reporting, and 50% of the 
Forum places will be dedicated to filmmakers 
working on stories about people responding to 
social problems.

Aktivity jednotlivých členů

https://praha.charita.cz/nejsou-zvykli-na-navstevy-a-darky-seniorum-tekly-slzy-dojeti-kdyz-dostali-pomoc-z-ceska/
https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2022/11/HTDTR_cina-jako-riziko-pro-bezpecnost-vyzkumu.pdf
https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2022/11/HTDTR_cina-jako-riziko-pro-bezpecnost-vyzkumu.pdf
https://www.amo.cz/aklimatizace/s/50556-o-projektu/
https://www.amo.cz/aklimatizace/s/50556-o-projektu/
https://savetibet.org/
https://savetibet.org/
https://tibetanparliament.org/tibetan-parliamentary-delegation-speaks-on-tibets-issue-at-czech-parliament/
https://tibetanparliament.org/tibetan-parliamentary-delegation-speaks-on-tibets-issue-at-czech-parliament/
http://eu2022.cz/
https://sinopsis.cz/co-muze-ceska-republika-a-evropska-unie-udelat-pro-reseni-krize-v-tibetu-a-proc-je-jeji-reseni-v-zajmu-evropy/
https://sinopsis.cz/co-muze-ceska-republika-a-evropska-unie-udelat-pro-reseni-krize-v-tibetu-a-proc-je-jeji-reseni-v-zajmu-evropy/
https://www.badiucao.com/
https://www.europeum.org/
https://europeum.org/articles/detail/5249/pozvanka-cafe-evropa-online-zdrazovani-v-evrope-jak-zkrotit-rust-cen-a-udrzet-socialni-smir
https://open.spotify.com/episode/70UMphbSt5OgpYM2oa7hXn
https://praguesummit.eu/
https://praguesummit.eu/
https://europeum.org/articles/detail/5273/pozvanka-defending-our-democratic-norms-strengthening-transatlantic-relations-in-times-of-conflict
https://europeum.org/articles/detail/5273/pozvanka-defending-our-democratic-norms-strengthening-transatlantic-relations-in-times-of-conflict
https://europeum.org/articles/detail/5019/plyn-v-cislech-evropska-solidarita-s-plynem-jak-je-na-tom-cesko-aktualizovano
https://oneworldmedia.org.uk/global-short-docs/
https://oneworldmedia.org.uk/global-short-docs/
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Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe 
Asociace pro mezinárodní otázky 
CEELI Institute 
Centrum pro komunitní práci 
CEVRO 
Člověk v tísni 
Europeum 
Nadace Forum 2000 
Občanské Bělorusko 
Transitions 
Transparency International Česká republika

Organizace s pozorovatelským statusem:
Arcidiecézní charita Praha 
Amnesty International
Centrum pro lidská práva a demokracii 
Češi Tibet podporují

© DEMAS – Asociace pro podporu  
demokracie a lidských práv, 2022

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle  
a výhradně členskými organizacemi,  
nevyjadřuje žádné politické či ideologické  
postoje nebo zájmy jakékoli instituce.

Čtvrté číslo Zpravodaje DEMAS 
vychází v prosinci 2022.

DEMAS
Asociace pro podporu  
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1

info@demas.cz / www.demas.cz
https://www.facebook.com/asociaceDEMAS/
IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539

Správní rada: 
Nadiia Ivanova
Pavel Havlíček (místopředseda)
Jakub Klepal
Marek Svoboda (předseda)

Výkonná ředitelka:  
Sabina Malcová

Vydání tohoto čísla bylo podpořeno z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
Programu transformační spolupráce ČR.

As you might have seen earlier in the year, 
Transitions and a group of over 30 media sup-
port organizations and media outlets launched 
a Kickstarter campaign to create the Eastern 
European Independent Journalist Fund as 
a way to support stories related to the war in 
Ukraine produced by Ukrainian journalists, as 
well as several Belarusian and Russian report-
ers. Translations of some of the stories are 
available here.

We are in the final stages of the online work-
shop program that we’ve been running as part 
of “Cross-Border Local,” a project to strength-
en cross-border, local investigative journalism 
across Europe. The initiative offers grants to 
journalists interested in local, cross-border in-
vestigative journalism; training and mentoring in 
various aspects of investigative journalism; and 
a mini-MBA for local news media executives. 

If you or anyone you know is interested in 
boosting your skills in international reporting 
(and you fancy a trip to Prague), join us for our 
popular “Going on Assignment” course next 
summer.

Transparency International ČR

Na 15 tisíc lidí je v Myanmaru 
uvězněno z politických důvodů.  
Jak vládne junta po puči?

Jsou to necelé dva roky od násilného vojenské-
ho puče, který proběhl 1. února 2021 v Myan-
maru. Česká republika má na zemi v jihový-
chodní Asii historické vazby – významná byla 
třeba role prezidenta Václava Havla. A Havlův 
odkaz zůstává v Barmě dál. Jak se již téměř dva 
roky žije lidem pod vojenskou nadvládou? A jak 
myanmarské komunitě v Česku? Poslechněte si 
nový díl podcastu Stošestka od nevládní proti-
korupční organizace Transparency Internatio-
nal ČR (TI).

Do listopadového dílu podcastu TI pozvala 
Sabe Soe, ředitelku Barmského centra Praha, 
která ze země pochází a tamní dění nadále sle-
duje. Dlouhodobě žije v České republice, má 
tedy přehled i ve vztazích obou zemí. 

Druhým hostem byl Ondřej Cakl, projekto-
vý manažer TI. A nechybí ani komentář Georga 
Bauera z Vídeňské univerzity, který dlouhodo-
bě situaci v Myanmaru sleduje.

Aktuální díl Stošestky najdete na všech va-
šich oblíbených online platformách: Apple Pod-
casts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Break-
er, Pocket Casts či Radio Public. Další díly si 
můžete pustit také na webu TI. 

Ilja Shumanov: Česko nechává 
otevřené dveře ruským politicky 
exponovaným osobám

Ředitel ruské kanceláře protikorupční nevládní 
organizace Transparency International (TI RU), 
Ilja Shumanov, byl před několika týdny označen 
Kremlem za „zahraničního agenta”. Jak může 
fungovat nevládní protikorupční organizace 

v Ruské federaci, když probíhá válka na Ukra-
jině? Jak se dívá Rusko na investigace praní 
špinavých peněz? A hlavně, jaké vazby má rus-
ká elita na Česko? Přečtěte si rozhovor s Iljou 
Shumanovem. Připravila Františka Rohlíčková 
z TI ČR.

Františka: Na kauze Bottle Laundromat spo-
lupracovaly ruská a česká pobočka Transparen-
cy International (TI ČR) ještě společně s brit-
skou (TI UK). Kauzu jsme publikovali v červenci 
tohoto roku a pokrývali z naší strany především 
český pohled na problematiku. Mě by ale zají-
mal pohled vás jako ruské kanceláře. 

Ilja: Bottle Laundromat je jednou z největ-
ších a nejvýraznějších kauz, jakou jsme kdy 
identifikovali v rámci naší mezinárodní sítě. 
Z mého osobního pohledu myslím, že to pouze 
dokazuje, že jako hnutí Transparency Interna-
tional (TI) jsme schopní investigovat a identi-
fikovat tyto případy, protože rozumíme tomu, 
jak systém funguje i jak opravit jeho díry.

Pokračovat ve čtení rozhovoru můžete na 
webu TI ČR.

Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha 
a Ondřej Cakl, projektový manažer TI. Zdroj: TI, 
fotografie: Jan Volejníček, grafika: ateliér Klimsz

Ilja Shumanov, ředitel TI Rusko. Zdroj: TI Rusko

mailto:info%40demas.cz?subject=
http://www.demas.cz
https://www.facebook.com/asociaceDEMAS
https://www.kickstarter.com/projects/lifeline4journalists/eastern-european-independent-journalist-fund
https://transitionsmedia.org/category/journalism-fund/
https://transitionsmedia.org/category/journalism-fund/
https://www.journalismfund.eu/local-cross-border-journalism-grant
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