
Zpravodaj DEMAS 2/2018Strana 1

Naše mise

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

Společné aktivity

DEMAS na NGO Marketu

Dne 11. dubna se DEMAS zúčastnil veletrhu 
neziskovek NGO Market, který se v Praze koná 
pravidelně již od roku 2000. NGO Market v le-
tošním roce představil přes 250 organizací, 
včetně domácích i zahraničních nevládek, ale 
také vládních organizací a obchodních společ-
ností, které mají zájem o aktivní občanskou 
společnost. Sekretariát DEMAS spolu s někte-
rými členskými organizacemi prezentoval jak 
společnou práci v rámci platformy, tak i práci 
jednotlivých organizací. Součástí NGO Marketu 
byl také bohatý doprovodní program určen pro 
veřejnost i vystavující organizace.

Další informace o NGO Marketu naleznete 
zde.

Aktivity jednotlivých členů

Zeman, Okamura, Fiedler, Kulhánek. Ty nejčas-
těji citované a šířené mýty. V reakci vysvětlení, 
fakta. Jednoduše i zevrubně rozebrané. Další 
budou přibývat.

„I když je situace složitá, snažíme se lidi vy-
zbrojit  argumenty pro debatu. Protože  věcná, 
faktická a demytizovaná diskuse je pro společ-
nost  zásadní,“ říká Šárka Antošová, migrační 
expertka AI ČR.

„Vážíme si svobody slova a respektujeme, že 
řada lidí má obavy z toho, jak vše zvládneme. 
Chceme je ale podpořit v tom, aby na základě 
reálných fakt strach mizel,“ dodává Martin Bal-
car, vedoucí kampaní AI ČR. 

Amnesty kampaň odstartovala na Meziná-
rodní den svobody tisku (3. 5.) Jeho cílem je 
mimo jiné připomínat nutnost boje proti zkres-
leným informacím a nepravdám. K tomu chce-
me přispět i naší aplikací.

Asociace pro mezinárodní 
otázky

Série seminářů Na cestě k inkluzi na Ukrajině 
pokračuje i v roce 2018. Ve dnech 23.–25. 4. 
2018 se na Ukrajině uskutečnily tři semináře 
„Na cestě k inkluzi“, které byly vzhledem k zá-
jmu ukrajinských partnerů zaměřeny na pro-

gumenty ke čtyřem častým výrokům, které se 
nezakládají na pravdě tak, jak jsme je zazname-
nali s výzkumným projektem Faktus u českých 
politiků. Formou rozhovoru přinášíme věcné 
komentáře k těmto často zkresleným mýtům 
včetně odkazů. Na konci je možné se k argu-
mentaci symbolicky připojit a vyjádřit tak svůj 
postoj.

„Migrační vlna je organizovaná invaze“, „Kul-
tura muslimů = kultura vrahů“, „Islám do Evro-
py nepatří“, „Proč ti muži nebrání svoji zem…“ 

Amnesty International

Amnesty migrační mýty à la online chat 
mají nabídnout lidem argumenty a fakta

Amnesty International Česká republika spustila 
v květnu kampaň na podporu práv uprchlíků. 
Jmenuje se MigračníMýty a je parafrází na oblí-
benou chatovou aplikaci WhatsApp.

Stránka tak vypadá a podobným způsobem 
i komunikuje s uživatelem – přináší reakce a ar-

https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market-2018
https://www.amnesty.cz/migracnimyty
http://www.amnesty.cz/migracnimyty
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blematiku širšího chápání inkluze a roli školních 
psychologů ve školách. Seminář byl doplněn 
o intenzivní tříhodinový workshop.

Na seminářích vystoupili experti z Katedry 
sociální pedagogiky PF Masarykovy univerzity 
a zúčastnilo se jich více než 100 ukrajinských 
učitelů a budoucích učitelů.

Na jaře 2018 se na ukrajinských regionálních 
univerzitách a učitelských metodických sdruže-
ních uskutečnilo 11 seminářů k možnosti využi-
tí ústní historie ve výuce dějepisu.

Seminářů, které vedl ukrajinský koordiná-
tor projektu Jurij Woloshyn společně se svou 
kolegyní z Národní poltavské univerzity Ana-
stasií Momot, se zúčastnilo téměř 350 učitelů 
a studentů historie. Na seminářích se účastní-
ci seznamují s metodou oral history i pozitivní 
českou zkušeností, jak žáky motivovat ke studiu 
moderní historie.

Ukrajinské projekty realizujeme díky pod-
poře Ministerstva zahraničních věcí ČR a České 
rozvojové agentury.

Minulý týden jsme pořádali konferenci 
Ukrajinská studentská migrace do České re-
publiky. Akce se uskutečnila ve středu 13. květ-
na od 10 hod. v Evropském domě v Praze. 
Mezi hlavní otázky patřilo to, zda odpovídají 
ekonomické trendy a migrační a pracovní po-
litika přijímajících zemí motivacím a plánům 
budoucích mladých ukrajinských profesionálů. 
S jakými překážky se ukrajinští studenti a ab-
solventi potýkají? Kolik z nich se plánuje usadit 
v zemi, kde absolvovali studia, kolik z nich se 
plánuje přesunout dál na západ a kolik plánuje 
návrat na Ukrajinu? Účastníci konference měli 
příležitost seznámit se s výsledky výzkumu 
realizovaného v České republice mezi ukrajin-
skými studenty a také debatovat o významu 
a potenciálu ukrajinské studentské migrace 
do ČR. Záznamy z akcí můžete shlédnout na 
našem webu. Fotografie najdete na našem  
Facebooku. 

AMO se ve svých textech a projektech vě-
novala také celé řadě dalších témat. V rámci 
projektu ChinfluenCE zveřejnila AMO výsledky 
mapování českých politických a ekonomických 
elit a jejich vazeb na Čínu. Nejvýznamnější no-
vinkou projektu je bezpochyby nová interaktiv-
ní mapa vazeb. Zajímavým vhledem do fungo-
vání českých politických elit je i analýza politic-
kých stran věnující se jejich vztahu k pročínské 
politice. Závěry ve formě policy paperu Ivany 
Karáskové v českém jazyce naleznete na našem 
webu. Více o čínském vlivu naleznete na webu 
našeho mezinárodního projektu ChinfluenCE. 
Zuzana Lizcová dlouhodobě sleduje události 
v Německu.

Tento týden připravujeme debatu s euro-
poslancem Luďkem Niedermayerem Jak ube-
rizace proměňuje naše města?, která se koná 
v pátek 22. června od 17.30 v Mezzanine Café 
v Brně. Akce se koná ve  spolupráci s  EURACTIV.cz  
a s podporou Evropského parlamentu. V přípa-
dě zájmu se prosím registrujte.

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

Festival Jeden svět v Bruselu 2018 
přilákal jeden a půl tisíce diváků 
a divaček

Celkem 15 projekcí a diskusí s experty, filmaři 
a lidskoprávními aktivisty otevřelo v Bruselu 
od 23. dubna do 3. května důležitá aktuální té-
mata, jako je problém propagandy, fake news, 
krize ve Venezuele nebo pokračující válka na 
východě Ukrajiny. Festival Jeden svět se v Bru-
selu konal už po dvanácté. Již tradičně jej zde 
pořádá Člověk v tísni ve spolupráci se Stálým 
zastoupením České republiky při EU a Českým 
centrem v Bruselu. Na jednotlivých projekcích 
a debatách se podílela řada místních partnerů 
z řad nevládních a mezinárodních organizací. 
Filmy navštívilo téměř půl druhého tisíce divá-
ků a divaček.

Jako vítězný film festivalu vybrala tříčlenná 
mezinárodní porota dokumentární film Ženy 
zlatého úsvitu norského režiséra Håvarda Bust-
nese, který zachycuje postoje a příběhy žen, 
stojících po boku nejvyšších představitelů neo
nacistické strany Zlatý úsvit v Řecku. „Film  se 
zaměřuje na význam žen a nahlíží  tak na Zla-
tý úsvit z neobvyklého a nového úhlu. Zatímco 
jsou muži drženi ve vazbě, dříve neznámé ženy 
vystupují  do  popředí  a  ujímají  se  vedení,  aby 
mohla  strana  dále  fungovat.  Film  je  důleži-
tý,  protože ukazuje,  jak nebezpečné  je  zavírat 
oči  před nastupujícím  fašismem nejen  v  Evro-
pě,“ uvedla porota.

 #FreeSentsov!

Člověk v tísni ve spolupráci s partnerskými or-
ganizacemi na Ukrajině a dalšími lidskoprávní-
mi organizacemi všemi dostupnými prostředky 
usiluje o propuštění známého ukrajinského re-
žiséra Oleha Sencova, odpůrce ruské okupace 
Krymu, který byl před čtyřmi lety na Krymu za-
tčen a rok poté nespravedlivě odsouzen ve zpo-
litizovaném procesu na 20 let. 14. května 2018 
vyhlásil Oleh ve vězení v Labytnangi na ruské 
Sibiři hladovku. Podmínkou jejího ukončení je 
propuštění všech 64 ukrajinských politických 
vězňů, kteří jsou drženi na ruském území. 

Přivítali jsme také v červnu schválenou rezo-
luci Evropského parlamentu, která žádá „oka-

http://www.amo.cz/cs/migrace-ukrajinskych-studentu-do-polska-ceska-a-madarska/akce/ukrajinska-studentska-migrace-do-ceske-republiky/
http://www.amo.cz/cs/migrace-ukrajinskych-studentu-do-polska-ceska-a-madarska/akce/ukrajinska-studentska-migrace-do-ceske-republiky/
http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/dosahli-jsme-v-zahranicni-politice-maxima-mozneho/
https://www.facebook.com/pg/AMO.cz/photos/?tab=album&album_id=10156231163283156
http://www.chinfluence.eu/cs/akteri-ovlivnujici-podobu-medialniho-diskurzu-o-cine/
http://www.chinfluence.eu/cs/akteri-ovlivnujici-podobu-medialniho-diskurzu-o-cine/
http://www.amo.cz/cs/chinfluence/vytvareni-procinske-agendy-v-cesku-akteri-jejich-role-a-vazby/
http://www.chinfluence.eu
https://www.amo.cz/autor/zuzana-lizcova/clanky-publikace/
https://www.facebook.com/events/162725524582841/
https://www.facebook.com/events/162725524582841/
https://docs.google.com/forms/d/1y17JDM18MEjkVtV0g8XMW4YkLQLdwLc3t00E_9Qeopo/viewform%3Fedit_requested%3Dtrue%23responses
http://www.amo.cz/
https://www.facebook.com/AMO.cz
https://twitter.com/amo_cz
https://www.youtube.com/user/AMOcz
https://www.instagram.com/amo.cz/
http://amo.us5.list-manage1.com/subscribe?u=25652b6f9dc1ef877d8c4a8eb&id=8a649d562e
https://en.interfax.com.ua/news/general/512037.html
https://en.interfax.com.ua/news/general/512037.html
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mžité a bezpodmínečné“ propuštění Oleha 
Sen cova a „všech dalších nelegálně zadržených 
ukrajinských občanů v Rusku a na Krymu“. Kro-
mě toho požaduje, aby s vězni bylo zacházeno 
v souladu s mezinárodními normami a aby byl 
všem zadržovaným zajištěn přístup k právním 
poradcům, k rodinným příslušníkům a k ade-
kvátní zdravotní péči.

Více informací zde.

EUROPEUM

Začátkem dubna se uskutečnilo několik zajíma
vých akcí, kde EUROPEUM navázalo na úspěš-
nou spolupráci s Francouzským institutem 
v Praze a společně zorganizovalo debatu na 
téma: „Nadšení pro evropskou myšlenku – proč 
je tak těžké ho opět najít?“, která je součástí 
cyklu konferencí 1968–2018 Paříž – Praha: Bou-
řící se Evropa. Pozvání přijal Jean Quatremer, 
francouzský novinář a specialista na proble-
matiku EU, a novinář Ondřej Houska. Hlavním 
tématem debaty byla komplikovaná situace 
v Evropě, následný vliv na její občany a mož-
ný budoucí vývoj situace v rámci EU. Debatu 
moderoval Martin Michelot, zástupce ředitele 
Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

V polovině dubna se uskutečnila již čtvrtá 
debata ze série Prague Climate Talks na téma 
„Budoucnost uhlí ve střední Evropě“. Debata 
se zaměřila na budoucí využití uhlí ve střední 
Evropě a na to, jak mohou politická rozhod-

nutí ovlivnit budoucnost fosilních zdrojů a zda 
vůbec dokážeme hladce přejít do éry bez uhlí. 
Pozvání přijala Kathrin Gutmann, ředitelka 
kampaně, Europe Beyond Coal, Martin Há-
jek, ředitel Teplárenského sdružení a Andreas 
Piwek, bývalý vedoucí ekonomického rozvoje 
v německém městě Gelsenkirchen. Debatu 
moderoval Christian Kvorning Lassen, výzkum-
ný pracovník Institutu pro evropskou politiku 
EUROPEUM. Dne 9. dubna se uskutečnila kon-
ference „PESCO: What role for the V4 in deve-
loping European Strategic Autonomy“. Debata 
měla za úkol přinést nové nápady a představit 
postoje různých aktérů Evropské unie k dalším 
projektům PESCO a vizi Evropské strategické 
autonomie. Akci moderoval Martin Michelot, 
zástupce ředitele Institutu pro evropskou po-
litiku EUROPEUM. Další debata ze série cyklu 
konferencí 1968–2018 Paříž – Praha: Bouřící se 
Evropa se konala v Knihovně Václava Havla. Po-
zvání přijal Daniel CohnBendid, francouzsko
německý politik, a Petr Pithart, český politik 
a spisovatel. Debata se týkala možnosti opako-
vání historie, jestli je Evropa opravdu Evropou 
strachu. Debatu moderoval Martin Michelot, 
zástupce ředitele Institutu pro evropskou poli-
tiku EUROPEUM. 

Začátkem května reprezentovala Zuzana 
Stuchlíková EUROPEUM na konferenci v Bu-
dapešti, kde se vyjádřila k aktuální zahraniční 
politice ČR. Konference s názvem „Od Vise-
grádské čtyřky k Varnské čtyřce: Vzestup a role 
regionální spolupráce ve střední a jihový-
chodní Evropě“ přivedla do Budapešti experty 
z různých zemí Evropy. Společně diskutovali 
proměnu regionální spolupráce jak ve střední 
Evropě, tak i nově vznikající vazby v Evropě ji-
hovýchodní. V rámci oslav Dne Evropy se usku-
tečnila speciální debata na téma „Kam kráčíš, 
Evropo?“ na Střeleckém ostrově. Pozvání přijali 
Věra Jourová, evropská komisařka, a Šimon Pá-
nek, ředitel Člověka v tísni. Akce byla modero-
vána Filipem Horkým ze Seznam TV. Naši hosté 

debatovali o budoucnosti Evropské unie, jaké 
jsou výzvy a jak by případně vypadala alterna-
tiva Evropské unie. V půli května jsme ve spo-
lupráci s Pražským kreativním centrem a Fa-
kultou sociálních věd UK organizovali diskuzi 
EU± // Brexit, která se konala ve „Skautském 
institutu na Staromáku“. Pozvání přijala Johana 
Kudrnová a Ondřej Mocek, oba z FSV UK. Hosté 
diskutovali o možných dopadech a změnách, 
kterým bude Evropská unie a Velká Británie 
muset čelit. Diskuzi moderoval Martin Vokálek 
z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Dne 16. května se konala debata s názvem 
„U.S.Czech Security Cooperation: History and 
Perspectives“ v Pražském kreativním centru 
a ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR. 
Jako řečníci vystoupili Jim Townsend, Adjunct 
Senior Fellow v Centru pro novou americkou 
bezpečnost (Center for a New American Se-
curity – CNAS), Deputy Assistant Secretary of 
Defense for NATO and Europe (2009–2017) 
a Alexandr Vondra, bývalý ministr zahraničních 
věcí a bývalý ministr obrany. Diskuzi modero-
val Martin Michelot, zástupce ředitele Insti-
tutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Dne 
23. května se v Bruselu uskutečnila debata 
s názvem „Echoes of the EU – Western Balkans 
summit: New beginning?“ Debatu moderovala 
Jana Juzová, výzkumnice Institutu pro evrop-
skou politiku EUROPEUM. Pátá debata ze série 
Climate Talks se uskutečnila v regionech, kon-
krétně v Brně, a to na téma Potenciál obnovi-
telných zdrojů v ČR. Diskuze se účastnili Martin 
Mikeska z Komory OZE, Yvonna Gaillyová, ředi-
telka organizace Veronica, a Michal Macenauer 
z EGÚ Brno. Diskuze se týkala nejen potenciá-
lu obnovitelných zdrojů v České republice, ale 
také klimatických závazků, ke kterým se zaváza-
la, a u koho můžeme hledat inspiraci. Moderaci 
vedla Kateřina Davidová, výzkumnice Institutu 
pro evropskou politiku EUROPEUM.

EUROPEUM také pokračovalo ve své pub-
likační činnosti. Publikováno bylo několik blo-
gů, které můžete najít na našich stránkách. 
Za zmínku rozhodně stojí policy paper o stavu 
práva v zemích V4, který sepsal náš Martin 
Michelot pro Institut Jacques Delors. Nicolas 
Bouchet vypracoval policy paper o ohrožení 
liberálnědemokratickými standardů v rámci 

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/lidska-prava-ve-svete/rusko/propustte-oleha-sencova-zada-eu-rusko-v-den-zahajeni-fotbaloveho-mistrovstvi-sveta-5122gp
https://www.ifp.cz/
https://www.ifp.cz/
http://europeum.org/articles/detail/1959/pozvanka-jean-quatremer-nadseni-pro-evropskou-myslenku-proc-je-tak-tezke-ho-opet-nalezt
http://europeum.org/articles/detail/1959/pozvanka-jean-quatremer-nadseni-pro-evropskou-myslenku-proc-je-tak-tezke-ho-opet-nalezt
http://europeum.org/articles/detail/2015/pozvanka-daniel-cohn-bendid-od-bourici-se-evropy-k-evrope-strachu
http://europeum.org/articles/detail/2015/pozvanka-daniel-cohn-bendid-od-bourici-se-evropy-k-evrope-strachu
http://europeum.org/articles/detail/2045/report-prague-climate-talks-budoucnost-uhli-ve-stredni-evrope
http://europeum.org/articles/detail/2003/report-pesco-what-role-for-the-v4-in-developing-european-strategic-autonomy
http://europeum.org/articles/detail/2003/report-pesco-what-role-for-the-v4-in-developing-european-strategic-autonomy
http://europeum.org/articles/detail/2015/pozvanka-daniel-cohn-bendid-od-bourici-se-evropy-k-evrope-strachu
http://europeum.org/articles/detail/2015/pozvanka-daniel-cohn-bendid-od-bourici-se-evropy-k-evrope-strachu
http://europeum.org/articles/detail/2029/vzestup-regionalni-spoluprace-ve-stredni-a-jihovychodni-evrope
http://europeum.org/articles/detail/2029/vzestup-regionalni-spoluprace-ve-stredni-a-jihovychodni-evrope
http://europeum.org/articles/detail/2029/vzestup-regionalni-spoluprace-ve-stredni-a-jihovychodni-evrope
http://europeum.org/articles/detail/2029/vzestup-regionalni-spoluprace-ve-stredni-a-jihovychodni-evrope
http://europeum.org/articles/detail/2033/cafe-evropa-kam-kracis-evropo
http://europeum.org/articles/detail/2033/cafe-evropa-kam-kracis-evropo
http://europeum.org/articles/detail/2042/invitation-eu-brexit
http://europeum.org/articles/detail/2058/invitation-u-s-czech-security-cooperation-history-and-perspectives
http://europeum.org/articles/detail/2058/invitation-u-s-czech-security-cooperation-history-and-perspectives
http://europeum.org/articles/detail/2102/report-echoes-of-the-eu-western-balkans-summit-new-beginning
http://europeum.org/articles/detail/2102/report-echoes-of-the-eu-western-balkans-summit-new-beginning
http://europeum.org/articles/detail/2083/pozvanka-regional-climate-talks-potencial-obnovitelnych-zdroju-v-cr
http://europeum.org/articles/detail/2083/pozvanka-regional-climate-talks-potencial-obnovitelnych-zdroju-v-cr
http://europeum.org/articles/?type=clanky-a-publikace
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Unie se zaměřením na strategii, kterou by EU 
mohla uplatnit, aby čelila této problematice. 
Jana Juzová sepsala příspěvek do série EAST
ERN MONITOR, kde zkoumá možnost rozšíře-
ní EU o země Západního Balkánu v návaznosti 
na hodnotící dokument, který vydala Evropská 
komise. Vít Havelka ve svém novém policy pa-
peru analyzuje první návrh nového víceletého 
finančního rámce. Zároveň zkoumá, co je v této 
souvislosti v sázce pro Českou republiku a jaké 
hlavní výzvy leží před jejími vyjednavači. Policy 
paper vychází z předpokladu, že mezi hlavní zá-
jmy České republiky patří omezení radikálních 
škrtů v obálce Politiky soudržnosti určené ČR, 
zachování současného systému přímých plateb 
Společné zemědělské politiky (dále SZP) a po-
sílení kapitol zabývajících se ochranou hranic, 
obranou, vnitřní bezpečností a rozvojovou po-
mocí. Alexandr Lagazzi zkoumá ve svém nej-
novějším policy paperu mocenské hry po vý-
sledku parlamentních voleb v Itálii s ohledem 
na zdlouhavé jednání o formování nové vlády. 
Jeho hlavním cílem je podat ucelenou sumari-
zaci parlamentních voleb s ohledem na probí-
hající vyjednávaní a možné výsledky. 

Informace o všech aktivitách Institutu pro 
evropskou politiku EUROPEUM najdete na 
webu www.europeum.org, Facebooku, Twitte-
ru a také na našem Instagramu.

Nadace Forum 2000

Festival of Democracy

The Festival of Democracy, the associated pro-
gram of the Forum 2000 Conference, will take 
place on October 5–11, 2018 in Prague and oth-
er cities in the Czech Republic and neighbour-
ing countries. The festival’s mission is to cele-
brate civic action as the cornerstone of a free 
and democratic society. We want to inspire 
public discussion about citizens’ shared re-
sponsibility for society, tolerance and respect 
for human rights, the world we want to live 
in and democracy. We want to encourage con-
templation of the challenges the future will 
bring.

The program will feature events on a wide 
range of topics from international affairs, youth 
engagement, diversity in the public sphere to 
intergenerational relationship. All of them are 
free and open to the public, although some 
events may require prior registration.

This year’s Festival of Democracy will offer 
approximately 60 events organized by NGOs, 

schools, civic associations and initiatives. The 
program will include discussions, screenings, 
lecutres, exhibitions and shows that com-
plement and further develop the themes 
of the Forum 2000 Conference.

The program will culminate with the Festival 
Day on October 6, 2018 at the Republic Square 
in Prague with a fullday musical and interac-
tive program in partnership with the Linhart 
Foundation. The day will also feature several 
dozens of nonprofit organizations that will 
present their activities at stalls. 

One of the goals of the festival this year is 
to engage the youth in the civic sphere. That 
is why we launched the #JáDemokracie project 
targeted at high school students who are soon 
to become firsttime voters. Other publicly in-
volved young people, such as blogger Do Thu 
Trang, actress Eva Josefíková, and the Czech UN 
youth delegate David Ulvr shot short videos ex-
plaining what freedom and democracy mean to 
them. The winning video will be selected by an 
independent panel and the winning filmmak-
ers will be rewarded. The deadline for video 
submission is September 21 and the conditions 
for participation are available on our website.

The full program of the Festival of Democra-
cy will be released in September 2018. 

To follow updates on upcoming events and 
interesting guests, like our Facebook page. 

Festival demokracie

Festival demokracie, který je doprovodným 
programem konference Forum 2000, se usku-
teční ve dnech 5.–11. října, 2018 v Praze a dal-
ších městech v Česku a sousedních zemích. 
Posláním festivalu je oslava občanské aktivity 
jako základního kamene svobodné a demokra-
tické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou 
diskuzi o spoluodpovědnosti občana za společ-
nost, o toleranci a respektu k lidským právům, 
o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. 
Chceme se zamýšlet nad výzvami pro naši bu-
doucnost.

V rámci letošního Festivalu demokracie pro-
běhne zhruba 60 akcí organizovaných nezis-
kovkami, školami, spolky a občanskými inicia-
tivami. Najdete mezi nimi diskuze, přednášky, 
projekce, výstavy a kulturní představení, které 

doplní a rozvinou konferenční témata. Akce se 
budou týkat širokého spektra témat od mezi-
národních záležitostí, zapojení mládeže, di-
verzity ve veřejné sféře až po mezigenerační 
vztahy. Všechny akce jsou přístupné veřejnosti 
bezplatně, některé mohou vyžadovat předcho-
zí registraci. 

Vyvrcholením programu bude Festivalový 
den 6. října, 2018 na náměstí Republiky v Praze 
s celodenním hudebním a interaktivním pro-
gramem ve spolupráci s Linhartovou nadací. 
Během dne také ve stáncích představí svou čin-
nost několik desítek neziskovek. 

Jedním z cílů letošního festivalu je zapojit 
více mladých lidí do občanské sféry. Proto jsme 
spustili projekt #JáDemokracie zaměřený na 
studenty středních škol, tedy budoucí prvovoli-
če. Spolu s několika veřejně činnými mladými 
lidmi, mezi nimiž jsou bloggerka Do Thu Trang, 
herečka Eva Josefíková a český delegát mládeže 
v OSN David Ulvr, jsme je požádali, aby natočili 
krátká videa o tom, co pro ně znamená svobo-
da a demokracie. Vítězné video vybere nezávis-
lá porota a autoři budou odměněni. Uzávěrka 
pro zaslání videí je 21. září 2018. Podmínky 
účasti jsou dostupné na našem webu. 

Celý program Festivalu demokracie bude 
zveřejněn v září 2018. 

Aktuální informace o akcích a zajímavých 
hostech se dozvíte na Facebooku Festivalu de-
mokracie. 

Transitions Online

A Voice for Moldovan Bloggers

In an environment where much of the me-
dia suffers under the yolk of political bias, we 
decided last year to create a new site to add 
diversity to the country’s information space, 
and, in the process, increase Moldovan citi-
zens’ understanding and involvement in issues 
of public concern. Blogtop now offers an easy 

http://europeum.org/articles/detail/2031/novy-vfr-pet-vyzev-pro-ceskou-republiku
http://europeum.org/articles/detail/2031/novy-vfr-pet-vyzev-pro-ceskou-republiku
http://europeum.org/articles/detail/2073/a-game-of-thrones-italian-parliamentary-elections
http://europeum.org/articles/detail/2073/a-game-of-thrones-italian-parliamentary-elections
http://www.europeum.org
https://www.facebook.com/EUROPEUMPrague/
https://twitter.com/EUROPEUMPrague
https://twitter.com/EUROPEUMPrague
https://www.instagram.com/europeumprague/
https://www.facebook.com/forum.2000/
https://www.facebook.com/FestivalDemokracie/
https://www.facebook.com/FestivalDemokracie/
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way to find the best “citizen” content creators, 
scattered throughout the country, especially 
bloggers and vloggers (video blogging, one of 
the fastestgrowing social media trends in Mol-
dova). A ranking system allows users to see the 
most popular blogs, and helps those bloggers 
reach much wider audiences. Over 300 are 
currently registered on Blogtop, and we have 
ambitions of many more! This project is sup-
ported by the Transitions Promotion Program 
of the Czech Foreign Ministry and the National 
Endowment for Democracy.

Empowering Students to Debunk 
Disinformation

The effort to cleanse the internet of disinforma-
tion, in all of its nefarious forms, demands a qu-
alified army of passionate workers with the edu-
cation to make it possible. With funding from 
the U.S. Embassy in Prague, we have continued 
our program to train Czech university students 
to identify and debunk fake news and propa-
ganda through a series of workshops, online 
lectures, and a resource site called FactCzech 
(got the pun?). In the long term, the hope is that 
newsrooms around the Czech media will be see-
ded with the program’s alumni as they enter the 
profession fulltime, a group much more adept 
at discerning and debunking disinformation. 
In our next newsletter, we’ll highlight a similar 
program, but one targeting the other end of the 
age spectrum: senior citizens, some of the most 
vulnerable targets for disinformation, but usua-
lly left out of educational initiatives.

More info at https://www.tol.org

Transparency International ČR

Promising opener for dialogue about 
participation of civil society in local 
decision making in Belarus 

“The attendance of  state  and  town  represen-
tatives  on  such  an  open  platform  brought  us 
a  chance  to  continue  the advocacy of partici-
patory budgets and connected mechanisms of 
civic participation. The ideas are seeded.”

The conference might have been the first 
public event where representatives of state 
and municipality attended presentations of 
legal tools on participating in governance on 
local level. Thus the speeches, delivered by 
both Belarusian and international CSO players, 
played the initial role for starting of dialogue 
about participatory budgets, local referenda 
and petitions at the open public forum.

“It is not just a conference as we know it,” 
said Uladzimir Kavalkin, Belarusian expert on 
good governance and head of Petitions.by org. 
“The attendance of state and town represent-

atives on such an open platform brought us 
a chance to continue the advocacy of partici-
patory budgets and connected mechanisms of 
civic participation. The ideas are seeded.”

Conference was held by Petitions.by with 
the support of Watchdog Polska, TI Hungary, TI 
Czech Republic and SGI Slovak Republic. It was 
supported by Visegrad Fund and Ministry of 
Foreign Affairs of Netherlands via Reinforcing 
Direct Democracy in Belarus project. Thanks.

Speeches:

Panel 1.
Uladzimir Kavalkin: Comparation of partici-
patory tools for decision making in Visegrad 
countries and Belarus
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Martin Kollárik-Ctibor Koštál: Participatory tools  
for decision making in Slovak municipalities
Gyula Mucsi: Concrete examples of participa-
tory tools for decision making in Hungary
Dzianis Kobrusieŭ: Citizens’ participation: good  
and bad practice

Panel 2.
Katarzyna Batko-Toluc: Activities of local initia-
tives participating in decision making on public 
issues in Poland
Ondřej Cakl: Local referenda in the Czech Re-
public (study of Adam and Aneta Jareš)
Miraslaŭ Kobasa: Forms of citizens’ participa-
tion in the implementation of local selfgovern-
ment
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