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Zástupci běloruských organizací v Eurocentru Praha

Cílem  činnosti  EC  Praha  je  informovat  především  pražskou  veřejnost  o  dění  v  EU  a  obecně  o evropských
záležitostech.  Čas  od  času  je  však  zajímavé  vybočit  ze  zažitého  rámce,  a  proto  jsme  po  dohodě  s  Asociací pro
mezinárodní otázky připravili setkání se zástupci běloruských nevládních a akademických institucí. Ti jsou v Praze
na návštěvě v  rámci  dlouhodobého programu nazvaného Stáže Pavla  Tigrida.  Reportáž  z  akce bude uveřejněna v
dalším čísle našeho zpravodaje.

Cílem  setkání  bylo  informovat  je  o  vztahu  ČR  a  EU  a  zároveň  přiblížit  proces  příprav,  realizace  a vyhodnocení
českého  předsednictví  v  Radě  EU.  Nejdůležitější  součástí  debaty  bylo  téma  Východního  partnerství,  které nabízí
Bělorusku  spolupráci  s  EU  navzdory  povaze  režimu,  který  nyní  v  Minsku  vládne.  Česká  republika  je původním
autorem této iniciativy, prosazovala ji během svého působení v předsednické roli a dále spolupracuje se Švédskem,
které tuto formu spolupráce rovněž považuje za důležitou.

Česká  republika  dlouhodobě  podporuje  rozvoj  svobodných  a  prodemokratických  sil  v  Bělorusku.  Je  proto podle
našeho názoru správné, pokud veřejné instituce vycházejí vstříc projektům, které si kladou za cíl seznámit Bělorusy
se situací ve standardní demokratické zemi. Zvláště to platí v otázkách evropské integrace a politik EU, neboť je to
právě Unie jako celek, která nabízí Bělorusku pozitivní alternativu pro budoucnost.

Antonín Berdych

Obamamanie ve střední Evropě
a budoucnost partnerství
Navzdory  své  oblíbenosti  budí  nový americký
prezident dojem, že poprvé od druhé světové války
se  Američané  stahují  z  Evropy.  Nejen  na  tom se
shodli  účastníci  čtvrteční  konference  v pražském
Lichtenštejnském  paláci,  kde  diskutovali o
budoucnosti  nových  transatlantických  vztahů a
evropské  politiky  sousedství.  Debata se
uskutečnila  v  rámci  konference  na  téma České
předsednictví  v  kontextu spolupráce
francouzsko-česko-švédské  Trojky, kterou
uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky.

V  prvním  odpoledním  panelu  na  téma  současné a
budoucí transatlantické spolupráce zasedli Michael
Romancov  z  IPS  FSV  UK,  Christian Lesquesne,
ředitel  Institutu  mezinárodních  studií elitní
francouzské  Sciences-Po,  Mary Thompson-Jones,
Chargé d'Affaires americké ambasády v Praze a Mike
Winnersting,  analytik  ze  Švédské  agentury pro
obranu.

Panelisté  hovořili  zejména  o ochladnutí
euro-amerických  vztahů  v  souvislosti  s Obamovou
snahou  normalizovat  vztahy  s  Ruskem  a změnách
provedených  v  americkém  programu protiraketové
obrany, které de facto zrušily původní plány radaru a
popudily  zejména  země  střední  a  východní Evropy,
které za minulé americké administrativy vystupovaly
jako možná až příliš horliví spojenci USA.

Účastníci  konference  se  shodli,  že demokratickému
světu  nejen  ve  střední  a  východní  Evropě  byla v
mnoha  ohledech  bližší  politika  G.  W.  Bushe, které
dominovala  síla  nad  diplomacií,  obrana západní
civilizace před globálním konsenzem a protiraketový
štít.  Panelisté  zmínili,  že  strategie  Baracka Obamy,
který  na  rozdíl  od  svého  předchůdce  není „mužem
studené  války  ,  založená  především  na  dialogu (s
Ruskem)  a  otevřenosti  (nezápadnímu  světu)  je sice
méně  konfliktní,  více  globální,  ale  o  to méně
přímočará  a  nespecifická  vůči  jednotlivým zemím.
Řečníci  v  tomto  ohledu  poukazovali  nejen na
politickou  orientaci  a  pojetí  diplomacie nového
prezidenta,  ale  také  na  jeho  osobní  priority, mezi
kterými  zahraniční  politika  -  vzhledem  k  recesi a
situaci  na  americké  politické  scéně  - evidentně

nezaujímá  hlavní  místo.  Pro  ostatní  svět  se  tak jeví
jako daleko méně předvídatelná, nejen v porovnání s
Bushovou administrativou.

Poslední  téma  konference  patřilo  srovnání  projektu
Východního  partnerství  a  Středomořské  unie. Ve
druhém  odpoledním  panelu  vystoupili Antonio
Missiroli,  hlavní  analytik  European  Policy  Centre v
Bruselu,  Guillaume  Klossa,  prezident francouzské
agentury EuropaNova, Jeff Lovitt, vedoucí pražského
projektu  Policy  Association  for  an  Open  Society a
Johanna  Popjanevski  z  vedení  Institutu pro
bezpečnost a rozvojovou politiku ve Stockholmu.

Aktéři  konference se shodli,  že Východní partnerství
a  Středomořská Unie vzájemně představují výměnný
obchod,  který  ale  v  žádném  případě nesdružuje
budoucí  kandidátské  země.  Lovitt  trefně  podotkl, že
zejména v případě Východního partnerství dochází k
brždění jeho potenciálu vízovou povinností. Uvedl, že
kvůli  obavám z kriminality  EU zbytečně komplikuje
pohyb řadových občanů států za její východní hranicí,
což  ale  nemá  vliv  na  její  propustnost  pro nežádoucí
osoby.  Vyjádřil  také  (naivní)  naději,  že současné
švédské prezidentství tyto vízové restrikce zruší.

Lovitt dále vyzvedl Východní partnerství v porovnání
s  Bruselem  zavedenou  Politikou  sousedství zejména
za  konkrétní  přínosy  jednotlivým zúčastněným
zemím  a  ocenil  české  předsednictví,  které se
zasloužilo  o  jeho  vyzdvihnutí  a  širší povědomí.
Závěrem  podpořil  také  tureckou  integraci do
Evropské  Unie,  když  prohlásil,  že  „  EU potřebuje
Turecko více,  než potřebuje Francii  .  Narážel přitom
na fakt,  že  Francie  ve své pozici  s  integrací  de facto
skončila a i v případě nepravděpodobného vystoupení
z  EU  se  její  začlenění  do  jiné  regionální organizace
jeví  nejen  jako  nepředstavitelné,  ale navíc
geograficky nereálné. Jak správně podotkl,  v případě
odmítnutí Turecka naopak hrozí varianta jeho aliance
s Iránem.

Johanna  Popjanevski  v  posledním  vstupu zhodnotila
faktory,  které  potenciál  Východního partnerství
zbytečně  zbrzdily.  Na  prvním  místě  uvedla obavy
Francie,  jakož  i  Španělska,  že východoevropský
projekt  by  zastínil  Středomořskou  Unii,  která  je v
podstatě  „Sarkozyho  dítětem  .  Dále zmínila
nedostatek  financí,  kdy  na  východní  projekt bylo
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Dcery 50. let

Cyklus  seminářů  pro učitele
dějepisu  druhého  stupně  ZŠ a
všech  typů  SŠ  a studenty
vysokých škol.

První  seminář  se  uskuteční v
Praze dne 8. října 2009 od 13.00
hodin  v  budově ÚPRPS,
Hloubětínská  26,  Praha  9. Více
informací o tom, jak se přihlásit,
najdete zde.

vyčleněno pouhých 6 milionů eur.

Hana Chuka, EUROSKOP

Mladí podnikatelé

Mezi činnosti, kterým se pracovníci Eurocentra Praha
věnují,  patří  mimo  jiné  také  pořádání vzdělávacích
přednášek pro žáky a studenty základních a středních
škol.  Dne  10.  září  jsme  uspořádali  první takovou
přednášku  v  novém  školním  roce,  která byla
připravena  pro   studenty  Střední  školy  služeb a
řemesel ze Stochova.

Vzhledem  k  tomu,  že  mezi  účastníky  této akce
převládali  studenti  maturitního  ročníku specializace
podnikání,  byla  první  polovina  přednášky věnována
základnímu  přehledu  o  EU  a  druhá  polovina byla
zaměřena  na  podnikání  v  zemích  EU.  Zmíněny byly
úprava  podnikání  v  evropském  právu, základním
principy  vnitřního  trhu  EU  a  v  neposlední  řadě také
informační  zdroje,  kde  mohou  budoucí mladí
podnikatelé  najít  informace,  které  jim  podnikání na
území EU ulehčí.

Po  úvodní  prezentaci  se  rozproudila  diskuse,  kde se
studenti zajímali o výhody a nevýhody členství ČR v
EU,  problematiku  společné  evropské  měny nebo
procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v ČR. Celkem
se přednášky zúčastnilo 55 studentů.

Vít Nejedlo

Evropa ve škole

Prostory  Eurocentra  Praha  se  na  chvíli  proměnily z
informačního  střediska  na  kulturní  stánek  –  dne 15.
září  zde  proběhla  vernisáž  výstavy  obrazů studentů
základních  a  středních  škol.  Jednalo  se  o oceněná
umělecká díla ze soutěže Evropa ve škole.

Letos  se  v  České  republice  konal  již  18. ročník
soutěže  a  Eurocentrum  Praha  bylo  opět  u toho.
Nejprve  v  našich  prostorách  proběhlo slavnostní
zahájení  výstavy  výtvarných  prací  a  poté následoval
odborný seminář pro pedagogy, kteří jsou do projektu
Evropa  ve  škole  zapojeni  a  věnují  se pořádání
školních a krajských kol soutěže.

Soutěž Evropa ve škole je organizována v řadě zemí
po  celé  Evropě  již  od  roku  1953.  Jejím  cílem je
rozvoj  evropanství  a  podpora pocitu
spoluodpovědnosti za osud našeho starého kontinentu
mezi  dětmi  a  mladými  lidmi.  Studenti  se mohou
zapojit  prostřednictvím  svých  literárních nebo
výtvarných  prací.  Organizátorem  soutěže  v  ČR je
Národní komitét  soutěže Evropa ve škole.  Výstava v
Eurocentru Praha je  veřejnosti  volně přístupná až do
9. října, a to denně od 10.00 do 17.30 hodin. Vstup je
pochopitelně zdarma.

Vít Nejedlo

Vydavatel:

Eurocentrum Praha

Adresa:

Jungmannova 24, Praha 1

Email:

eurocentrum.praha@euroskop.cz

Otevírací doba:

Po - Pá 10:00 - 18:00

EUROCENTRUM Praha  9/09 www.euroskop.cz  2

http://www.euroskop.cz/
http://www.euroskop.cz/gallery/49/14918-pozvanka_seminare.pdf

