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Naše mise

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

Společné aktivity
Těšíme se na viděnou na NGO Marketu!
Stejně jako i v předchozích letech bude DEMAS
a jeho členské organizace zastoupen na letošním Veletrhu neziskových organizací, který organizuje Nadace Forum 2000. Budeme se těšit
na viděnou ve středu 11. dubna od 11 hodin ve
Foru Karlín!
Další informace o NGO Marketu naleznete
zde.

Dopis DEMAS v reakci na nové
legislativní návrhy proti občanské
společnosti v Maďarsku
V reakci na nový soubor legislativních návrhů
zaměřených proti organizacím občanské společnosti v Maďarsku zaslala asociace DEMAS
a další dvě desítky předních českých nevládních
organizací otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi, ve kterém ho v této věci vyzývá k apelu
na předsedu maďarské vlády Viktora Orbána.
Na základě nových právních předpisů by maďarská vláda „identifikovala“ ty nevládní organizace, které považuje za „podporující migraci“,
ačkoli předmětem jejich zájmu migrace vůbec
být nemusí. Zákon by vyžadoval, aby nevládní
organizace získaly povolení ministerstva vnitra
k plnění svých základních funkcí. Tyto návrhy
odporují povinnostem Maďarska chránit právo
na svobodu sdružování, projevu a pohybu, jak
vyplývají z mezinárodního práva. Navrhované
úpravy mohou být snadno zneužity pro arbitrární popotahování nepohodlných organizací
bez ohledu na to, zda se migraci věnují, nebo
ne. Všichni podepsaní považují tyto legislativní

kroky za ohrožování demokratických principů
v našem těsném sousedství, Visegrádské skupině i EU.
Celý dopis naleznete zde.

stupu, který by dbal na podporu lidských práv
napříč všemi externími i interními finančními
instrumenty EU.
Dopisy naleznete zde a zde.

Stanoviska HRDN k budoucnosti
Víceletého finančního rámce EU

Diskuse o transformační politice v rámci
Jednoho světa v regionech

DEMAS se připojil ke dvěma stanoviskům Human Rights and Democracy Network (HRDN)
týkajících se připravovaného Víceletého finančního rámce EU. První stanovisko, které bylo zasláno vedoucím představitelům států EU a podpořeno také několika dalšími sítěmi evropských
organizací, vyzývá zejména k vytvoření silného
externího rozpočtu zaměřeného na hodnoty
Unie a k zachování samostatných finančních
nástrojů pro podporu demokracie a lidských
práv, humanitární pomoc a peacebuilding. Ve
svém druhém stanovisku navazuje HRDN na
tyto požadavky výzvou k zavedení širšího pří-

DEMAS ve spolupráci s koordinátory Jednoho světa v regionech připravil veřejné diskuze
s odborníky o transformační politice a lidských
právech. Debaty navazovaly na promítání filmů
v rámci festivalu a poskytly jejich účastníkům
možnost diskutovat s odborníky, kteří mají přímou zkušenost s prací v dotčených oblastech
a regionech. Celkem pět diskuzí se uskutečnilo
v období od 18. do 25. března v Českých Budějovicích, Karlových Varech a Táboře. Tematicky
se debaty zaměřily na problematiku současné
krize ve Venezuele, migrace, konfliktu v Sýrii
a na Východní Ukrajině.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Amnesty: Den Tibetu před čínskou
ambasádou v Praze
Amnesty International ČR v sobotu 10. března tradičně poukázala na porušování lidských
práv v tibetské oblasti v rámci Mezinárodního
dne Tibetu.
Letošní rok je věnován opět podpoře Tašiho
Wangčuka, zastánce výuky tibetštiny v tibet-

ských školách. Tento obránce lidských prav je
už dva roky ve vazbě jenom kvůli své snaze

o upozornění čínské vlády na nedostatek tibetského jazykového vzdělávání. Navzdory našim
dosavadním snahám o propuštění je Taši pořád
za mřížemi. Ukázali jsme svůj nesouhlas – na
speciální lungty se psaly vzkazy čínské vládě
a potom jsme je společně rozsvítili tak, aby
bylo jasné, že Češi nesouhlasí s porušováním
lidských práv v Tibetu, s mizením tamní kultury a perzekucí jejích zastánců. Spolu s dvěma stovkami lidí jsme prosvítili Tibet nadějí
a solidaritou.
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Na místě se podepisovala petice za Tašiho,
vystoupili zajímaví řečníci včetně Jiřiny Šiklové nebo Daniela Hermana a zahráli hudebníci.
Amnesty spolupořádala akci společně se spolkem Lungta.
Podívejte se na FOTKY z akce.

Asociace
pro mezinárodní otázky
V únoru a březnu letošního roku proběhly první semináře k použití ústní historie ve školní
výuce, kterých se zúčastnili ukrajinští učitelé
z Kamence Podolského, Umanu, Užhorodu
a Drohobyče.
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AMO se ve svých textech věnovala také celé
řadě dalších témat. Pavel Havlíček ve svém
textu rozebírá ruské prezidentské volby. Ivana Karásková se v komentáři pro EUobserver
vyjadřuje ke zmizení Ye Jianminga, poradce
Miloše Zemana pro ekonomickou spolupráci
mezi ČR a Čínou. Více o čínském vlivu naleznete na webu našeho mezinárodního projektu
ChinfluenCE. Tomáš Kaválek se také obsáhle
věnuje současné situaci Kurdů a událostem
v Sýrii. Zuzana Lizcová dlouhodobě sleduje
události v Německu.
Všechny aktuality jsou k dispozici na našem
webu, Facebooku, Twitteru, kanále YouTube
a na našem Instagramu. Aby vám nic neuteklo,
doporučujeme se také zaregistrovat k odběru
našeho newsletteru.

Člověk v tísni
Cena Homo Homini za rok 2017 putuje
do Vietnamu

Od prosince 2017 také pracujeme na novém
mezinárodním projektu Rozvoj systému hodnocení kvality vzdělávání na Ukrajině. Jeho
cílem je přispět prostřednictvím předání českého know-how k vytvoření funkční struktury
a efektivnímu fungování nově vzniklé ukrajinské Státní služby pro kvalitu vzdělávání a také
seznámit ukrajinské odborníky s novými metodami, postupy a nástroji pro hodnocení kvality
vzdělávání. Našimi partnery jsou Česká školní
inspekce a Státní inspekce školních zařízení
Ukrajiny. V březnu v Kyjevě proběhly další konzultace a konference na tato témata.

Ukrajinské projekty realizujeme díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a České
rozvojové agentury.
V minulých týdnech jsme společně s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung představili sbírku esejí Maximum možného? 25 let české a slovenské zahraniční politiky na diskuzích
v Praze a Brně. Do sborníku přispěla také kapitolou o lidských právech Gabriela Svárovská.
Záznamy z akcí můžete shlédnout na našem
webu. Fotografie najdete na našem Facebooku.

Na slavnostním otevření Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět udělil Člověk v tísni cenu Homo Homini za rok 2017 vietnamské blogerce Pham
Doan Trang. Cenu dostala za výjimečnou pub

licistickou práci, jíž značnou měrou přispívá
k ochraně lidských práv a šíření demokratických
hodnot ve Vietnamu, a za příkladnou odvahu,
s níž čelí pronásledování komunistickým režimem. Protože z Vietnamu nemůže odjet a nemohla tedy cenu převzít osobně, cenu za ni
převzala paní Mai Nguyenová z vietnamského
hnutí Van Lang, která dlouhodobě upozorňuje
na problémy porušování lidských práv ve Vietnamu – a má proto zase zakázáno cestovat tam.
„Myslím si, že největší nebezpečí komunis
mu spočívá v jeho neuvěřitelném nadání nacházet, povzbuzovat, rozvíjet nejpřízemnější
vlastnosti, přítomné v každé lidské bytosti,“
uvedla na slavnostním večeru Mai Nguyenová.
„Cenu Homo Homini vidím jako cestu opačným
směrem. Je to cesta člověka pro člověka. Za
Doan Trang, za sebe, za aktivisty, které znám
a neznám, za lidské hodnoty, které jsou základem stabilní společnosti, rozvíjející se v har-

monii a míru, děkuji za nádherné a motivující
ocenění.“

Den pro Kubu
Ve spolupráci s Českobratrskou evangelickou
církví zorganizoval Člověk v tísni Den pro Kubu
a připomenul, že i přes částečné reformy jsou
na Kubě stále významně omezovány svobody.
Na panelové diskuzi v Knihovně Václava Havla promluvila vedoucí latinskoamerické sekce
Člověka v tísni Lucia Argüellová společně s Táňou Fischerovou (Helsinský výbor), Markem
Hilšerem (prezidentským kandidátem a občanským aktivistou), Peterem Morée (Českobratrská církev evangelická) a Martinem Balcarem
(Amnesty International). Diskuzi moderoval Jiří
Schneider – ředitel Aspen Institute Central Europe a laický člen synodní rady Českobratrské
církve evangelické.

EUROPEUM
Přelom roku 2017/2018 přinesl několik akcí
předznamenávajících nadcházející výročí naší
republiky, které se váže na osudové osmičky.
Cílem těchto akcí je především poukázat na
pozici České republiky v evropském prostoru. V prosinci to byla debata Rok 1968: Česko-polská reflexe – sdílená zkušenost, sdílený
nepřítel? s polskými akademiky, která byla na
téma událostí roku 1968 a jeho vnímání v Polsku. V lednu jsme navázali debatou Suvereni
ta a Evropská unie – jakým výzvám budeme
čelit? s Ivanem Gabalem, Yvesem Bertoncinim
a Nicolasem Bouchetem. Tato debata proběhla
jako první akce z cyklu „1968-2018 Paříž – Praha: Bouřící se Evropa“, který pořádáme společně s Francouzským institutem v Praze. V únoru
následovala debata druhá, tentokrát v Knihovně Václava Havla s historičkou Annette Wie
viorka. Debata s názvem Historie – věc osobní
se zaměřovala především na subjektivní nahlížení na historické události.
V lednu také proběhla prezentace Martina
Michelota, který představil výsledky Global Go
To Think Tank Index 2017. Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je exkluzivním partnerem Think Tanks and Civil Societies Program
(TTCSP) Pennsylvánské univerzity a prezentace
výsledků probíhala současně na několika místech po celém světě. Náš institut obsadil 5. místo mezi think-tanky střední a východní Evropy
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a v rámci České republiky se pak náš Institut
poprvé dostal na první místo.
I v roce 2018 pokračovali naše již tradiční
debaty s veřejností Café Evropa. První diskutované téma se týkalo přijetí jednotné evropské
měny v České republice. Hosty byli bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska Elena Kohútiková a poslanec za ODS Jan Skopeček. Moderátorem večera byl Filip Horký ze Seznam.cz.
Začátkem března jsme debatou Nová koalice
v Německu – co můžeme očekávat? reagovali, společně se Zuzanou Lizcovou, analytičkou
AMO, a Tomášem Lindnerem, reportérem týdeníku Respekt, na povolební situaci v sousedním Německu.
Cyklus Café Evropa se pak vydal z Prahy do
regionů a v březnu proběhly debaty v Jihlavě
a v Liberci. V Jihlavě jsme s politology Jakubem Charvátem a Janem Kubáčkem debatovali
o posledních prezidentských volbách a možném rozdělení české společnosti. V Liberci jsme
pak reflektovali vývoj samostatného Českého
státu a jeho pozici v Evropě na debatě s názvem 25 let české samostatnosti. Hosty byli
bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti
Tomáš Prouza a bývalý poradce prezidenta Václava Havla Jan Šolc.
Velkou událostí bylo také stěhování na přelomu roku. Na naší nové adrese Staroměstské náměstí 1 jsme ihned navázali spolupráci
s Pražským kreativním centrem (PKC) a Skautským institutem. Společně se Skautksým institutem jsme v prostorách Skautského institutu
na Staromáku pořádali debatu EU± // Co Brusel (z)může s ústavním právníkem a profesorem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Ivo Šlosarčíkem a také EU± // Kam jdou ty mi
liardy? s profesorem Mendelovy univerzity Luberem Lacinou, Michalem Částkem, vedoucím
oddělení rozpočtu Evropské unie na Ministerstvu financí České republiky, a Zuzanou Kasákovou, proděkankou pro zahraniční styky FSV UK.
Publikační činnost pokračovala především
naší sérií Brussels Monitor. Zuzana Stuchlíková se v lednu v publikaci Andrej Babiš and
the European Union: what to expect in 2018?

Zpravodaj DEMAS 1/2018

věnovala možným scénářům vývoje Česka
a jeho pozici vůči EU s Andrejem Babišem jako
premiérem ČR. Vít Havelka a Martin Michelot
analyzovali možné dopady německé koalice
CDU/CSU a SPD na budoucí vývoj EU v monitoru s názvem Napjatá Evropa: Co znamená
německá GroKo pro evropské partnery a Marko Stojic v Eastern Monitor s názvem Serbia on
the EU path: A troublesome journey through
uncharted territory zkoumal možnost rozšíření
Evropské unie o Srbsko s ohledem na hodnotící dokument Evropské komise. Příspěvky zaměřené na prostor zemí V4 obstarala Zuzana
Stuchlíková společně s Terezou Novotnou, když
přispěly kapitolou o vztahu občanů ČR vůči EU
v publikaci The Future of the Visegrad Group.
Pro platformu Think-Visegrad pak Alexandr Lagazzi zkoumal v policy briefu V4 – Chinese relations: A lost opportunity or a new start? čínský
vliv v rámci V4 a na západním Balkáně.
Rok 2018 bude plný zajímavých událostí,
diskuzí a akcí pro veřejnosti. Informace o všech
aktivitách Institutu pro evropskou politiku
EUROPEUM najdete na webu www.europeum.
org, Facebooku, Twitteru a nově také na Instagramu.

Nadace Forum 2000
NGO Market letos představí příběhy
občanské společnosti
Dne 11. dubna 2018 proběhne v pražském
Foru Karlín již devatenáctý ročník projektu

NGO Market, největšího veletrhu neziskových
organizací ve střední a východní Evropě, který
pořádá Nadace Forum 2000.
Letošní ročník veletrhu nese název „Příběhy občanské společnosti“. Název je odvozen
od činnosti samotných neziskových organizací,
jelikož fungování každé z nich provázejí reálné
příběhy obyčejných lidí, kterým právě aktivity
neziskových organizací změnily život k lepšímu.
Tyto příběhy budou proto návštěvníky provázet
celým veletrhem.
Veletrh zahájí herec Jaroslav Dušek pozváním na výstavu obrazů autistických umělců
„Svět jinýma očima“. Milovníci hudby jistě
ocení klavírní vystoupení úspěšného českého
pianisty s Aspergerovým syndromem Denise
Szalbota.
Na veletrhu se představí organizace působící v oblasti vzdělávání, dobrovolnictví, lidských
práv, životního prostředí a mnoha dalších oblastí. Vystavující neziskové organizace mají na
veletrhu příležitost prezentovat své aktivity
široké veřejnosti, zakládat nová partnerství,
oslovovat potenciální sponzory a dobrovolníky.
Pro všechny návštěvníky, kteří se s jejich činností přijdou seznámit, je jako každý rok vstup
zdarma. Otevírací doba akce je letos prodloužena od 11 do 19 hodin.
Kromě prezentace a praktických ukázek
z činnosti neziskových organizací se návštěvníci mohou těšit i na bohatý program obsahující širokou škálu různých akcí. Nebudou
chybět workshopy, cílené zejména na vzdělávání zástupců neziskového sektoru (např. o PR,
fundraisingu, účetnictví), ale ani odborné semináře nebo diskuze o aktuálních tématech
jako kybernetická bezpečnost, manipulace
s informacemi, šíření propagandy či role neziskovek v boji s těmito výzvami. Garantem
odborného programu je již tradičně Nadace
Neziskovky.cz. Nezapomněli jsme však ani na
děti, pro které jsou připraveny zábavné a vzdělávací aktivity.
Na fotky z minulých ročníků se můžete podívat na naší webové stránce www.ngomarket.cz. Na webu taktéž najdete aktualizované
informace k letošnímu ročníku, jehož přípravy
můžete pravidelně sledovat na naší facebookové události NGO Market 2018. Těšíme se na
setkání!
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Transitions Online
Debunking Disinformation in Serbia:
A Training Program for Journalism
Educators and Students
In the final stages of the Debunking Misinformation in Serbia project, the partners from
the Novi Sad School of Journalism created an
online learning resource as a separate website. The website, fakenews.rs, hosts the Serbian version of TOL’s online course as well as
case studies on examples of false news in Serbia conducted by trainees on this project. The
NSSJ produced an additional learning resource,
a shortened version of the online course with
links to all the tools suited for general public
use.

In addition, the NSSJ team produced a study
of the front pages of Serbia’s best-selling,
pro-government tabloid, Informer, in the past
year, finding as many as 362 pieces of false
news on them.
In parallel, NSSJ produced a guide on fake
news in the form of a freely downloadable
publication. The guide provides comprehensive instruction on how to discover and debunk
false information as well as offering a historical
overview of some of the most infamous examples of fake news in Serbia.

Using New Media for Civic Engagement
and Transparent Elections
Corruption scandals and opaque business dealings of some of the political and economic elite
in Moldova has spurred a public appetite for
investigative journalism for getting to the bottom of these events. However, most journalists
still lack the skills necessary to dig into the data
and find stories that analyze the use of public
funds. And activists and journalists rarely work
together in the pursuit of investigations into
governmental spending and efficiency. In this
regard, the “Digital Investigation” training was
held on 9–10 December 2017 in Chisinau by
Pieter van Huis – a Dutch data journalist from

Bellingcat, one of the most innovative investigative organizations today that uses digital
analysis of open source information. Pieter and
Bellingcat are well-known for the investigation
they took on plane MH17 of Malaysia Airlines
that crashed in Ukraine. The training was attended by 33 participants among which were
journalists, activists and tech people, and the
program was focused on fact-checking, fake
news, and advanced techniques of data analysis. The training took place within RISE Moldova’s Annual Conference, a training platform
that included six different events, including Pieter’s training. Dima Stoianov, project assistant
at RISE Moldova, mentioned about the Digital
Investigation training: “Pieter van Huis’ training was a good opportunity for journalists to
learn advanced and up-to- date techniques in
searching information over internet, especially via Google and social networks. His sessions
also proved the fact that “bad guys” use social
networks and IP addresses as much as average people do. Thus, internet can provide as
much information as any other official source
can do. Most of Pieter’s training included training-by-doing elements and provided examples
from real investigative work which made all the
things learned applicable and easy to remember and use.”
Read more here.

kulatý stůl v Prištině. Veškeré aktivity směřují
k vydefinování aplikovatelných standardů pro
transparentní financování předvolebních kampaní v Kosovu.

Pilotní monitoring předvolebních
kampaní v Kosovu
Monitorování předvolebních kampaní a otevřenosti politiků vůči voličům už v roce 2017
spustil mezinárodní tým složený ze zástupců
Kosova Democratic Institute v Prištině (KDI)
a české pobočky Transparency International
(TI ČR). Šlo o vůbec první podobnou aktivitu,
neboť až dosud byly v Kosovu monitorovány
pouze volby samotné.
Metodologie, upravená pro podmínky kosovské politické scény, přinesla velmi cenné
výsledky. Podařilo se získat základní informace
o financování politických kampaní v Kosovu
a zveřejnit je – se souhlasem samotných stran –
za obrovského zájmu médií a občanské společnosti. Něco takového si až do roku 2017 nikdo
neuměl představit.

Transparency International ČR
Transparency International Česká
republika a KDI Kosovo intenzivně pracují
na zprůhlednění financování politické
scény v Kosovu
Dalším krokem dlouhodobé spolupráce zmíněných nevládních organizací, které úspěšně řeší
společné projekty podpořené z programu Transition Promotion MZV ČR, byl seminář pro zástupce nevládního sektoru a otevřený expertní

Prohloubení výsledků
V úterý 13. 3. 2018 se opět sešla mezinárodní
pracovní skupina složená z kosovských a českých specialistů na financování politických
stran (Florent Spahija, Albert Krasniqi, Arben
Kelmendi, Ondřej Cakl). Po úspěších z pilotního monitoringu se nyní skupina soustředí na
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v ytvoření aplikačních standardů. Má jít o sestavu jednoduchých pravidel a praktických nástrojů, legitimizovanou zájmem kosovské občanské
společnosti i praktickými zkušenostmi obou
organizací. Sada standardů má politickým stranám usnadnit cestu k transparentnosti financování jejich předvolebních aktivit a v neposlední
řadě k naplnění zákonných norem.
Tomu odpovídal program kulatého stolu
v KDI/TI Kosovo i následný seminář pro zástupce nevládních organizací v budově ORION
v Prištině.
Standardy nebudou expertním podnikem
několika specialistů, ale daleko spíše výsledkem
široce pojatých dialogů se zástupci nevládních
organizací (Democracy in Action, D4D, Mundesia) a samozřejmě i samotných politických
stran a dohledových orgánů státní správy (CEC).
V tom smyslu byla březnová návštěva skutečně prvním krokem. Skupina má v plánu další pracovní setkání, tentokrát v Praze (duben
2017), na podzim pak v Prištině proběhne fórum se zástupci politických stran.

Možné předčasné volby v Kosovu
v roce 2018
Aktuální politickou situací hýbou vleklé demarkační spory s Černou Horou. Neshody v přístupu k dohodám vytvářejí patovou situaci v parlamentu. Část místních nezávislých pozorovatelů už začíná hovořit o potenciálním konání
předčasných voleb, nikoliv bez ironie – neboť
předčasné volby se zdají být univerzálním
(ne)řešením v momentu, kdy politická reprezentace nedokáže nastolit jednotný kurz. Přestože očekávání předčasných voleb zatím zdaleka není sdíleno většinou pozorovatelů, bere
monitorovací tým v potaz i tuto eventualitu
a připravuje se na možné zahájení dohledových
procesů.
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Proč standardy pro transparentnost
Společná práce KDI a TI ČR odhalila jednoznačně, že v mladé kosovské demokracii scházejí
standardy transparentnosti politických financí.
A k jejich vytvoření a zavedení do politického
provozu se zaměřuje jejich letošní úsilí.
Cílem je vymezit prostor pro pravidla, která
budou odpovídat kosovským volebním záko-

nům, ale budou také reálně dosažitelná pro
politické strany, které zatím prakticky nemají
šanci uspokojit zákonné požadavky.
Situaci v Kosovu již od zavedení volebních
zákonů charakterizují široce rozevřené nůžky mezi praxí (některé strany stále nemají ani
vlastní webové stránky) a nároky legislativy,
která požaduje včasné odevzdání finanční zprávy z kampaně, zavádí limity na dary i útraty
v kampani, vyžaduje sdělování informací o financování veřejnosti i státním institucím atd.
atd. Legislativa tedy splňuje nejpřísnější nároky, zatímco strany prozatím zaostávají jak za legislativou, tak ze přirozenými nároky občanské
společnosti.
Řešením by mohlo být předložení těchto
standardů od občanské společnosti jakožto
jejího legitimního nároku na průhlednost nakládání s prostředky, které se stranám dostávají z veřejných rozpočtů (pro některé je
to oficiálně jediný zdroj financování). Takto
diskutované a uplatňované standardy kultivují dialog mezi voliči i politickou reprezentací a oběma stranám usnadňují budoucí
dosažení plné zákonnosti kampaní a stabilizaci politické scény, která dosud trpí častými
turbulencemi.
Více zde.

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