
8:30 – 9:00 REGISTRACE  
 
9:00 – 9:25 ZAHÁJENÍ  
 
Úvodní projev Lubomíra Zaorálka, ministra zahraničních věcí České republiky  
 
9:25 – 9:30 PŘEDSTAVENÍ KONFERENCE 
 
Kristina Larischová, vrchní ředitelka sekce analyticko-komunikační 
  
9:30 – 11:00 1. BLOK: LIDSKÁ PRÁVA – GLOBÁLNÍ NEBO ZÁPADNÍ?  
 
Vymezení universálních lidských práv lze nalézt v základních dokumentech OSN, které jsou 
přijímány téměř všemi. Přesto nelze říci, že by existovala shoda o lidských právech napříč 
mezinárodním společenstvím. Naopak, lidská práva jsou předmětem sporů a vzájemného 
obviňování. Kde lze spařovat příčiny tohoto rozporu mezi univerzalitou deklarací a 
partikularitou praxe? Co je třeba učinit, aby byl mezinárodní dialog o lidských právech 
plodnější? Do jaké míry lze lidská práva označovat pouze jako západní produkt? Existuje mezi 
lidskými právy různých generací hierarchie?  
 
Moderátorka:  

Arzu Geybullayeva, novinářka, stipendistka programu “Václav Havel Journalism 
Fellowship”, Rádio Svobodná Evropa /Rádio Svoboda  

 
Panelisté:  

 Danilo Türk, bývalý zástupce generálního tajemníka OSN pro politické záležitost, třetí 
president Slovinské republiky 
 Ivan Šimonović, zástupce generálního tajemníka OSN pro lidská práva, vedoucí 
zastoupení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva v New Yorku  

 Lotte Leicht, ředitelka zastoupení Human Rights Watch v Bruselu  
 Makau W. Mutua, děkan právnické fakulty v Buffalu, Newyorská státní univerzita  
 
11:00 – 11:30 PŘESTÁVKA  
 
11:30 – 13:00 2. BLOK: LIDSKÁ PRÁVA OPTIKOU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI  
 
Co lze považovat za největší překážky při naplňování lidských práv? Jsou spatřovány rozdíly 
mezi občanskou společností v západních státech a mimo Západ? Jak mohou západní státy 
pomáhat občanské společnosti v jiných částech světa? Čemu by se naopak měly vyhnout?  
 
Moderátor:  
 Bahey el-din Hassan, generální ředitel, Institut pro studium lidských práv v Káhiře  
 
Panelisté:  
 Ales Bialiatski, prezident Centra lidských práv “Viasna”, Bělorusko  
 Yoani Sánchez, nezávislá novinářka, Kuba  

 Camila Asano, koordinátorka pro zahraniční politiku a lidská práva, “Conectas” lidská 
práva, Brazílie  
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13:00 – 14:00 OBĚD  
 
 
14:00 – 15:30 3. BLOK: EVROPA A USA V DIALOGU O LIDSKÝCH PRÁVECH  
 
Pro Evropu i pro USA představují lidská práva důležitou hodnotu, která se promítá i do 
zahraniční politiky. Přesto můžeme najít v evropském a americkém pojetí lidských práv určité 
rozdíly. Mohou se týkat trestu smrti, významu sociálních práv či způsobu podpory lidských 
práv. Má smysl vést o těchto odlišnostech dialog nebo je rozumnější spoléhat na to, že v praxi 
zaniknou? Má smysl společná koordinace? Kde a jak?  
 
Moderátor:  
 Petr Drulák, 1. náměstek ministra zahraničních věcí České republiky  
 
Panelisté:  

Tom Malinowski, náměstek ministra zahraničních věcí USA pro demokracii, lidská práva 
a práci  
Stavros Lambrinidis, zvláštní představitel EU pro lidská práva  
Jerzy Pomianowski, výkonný ředitel Evropské nadace pro demokracii (European 
Endowment for Democracy)  
Carl Gershman, prezident Národní nadace pro demokracii (National Endowment for 
Democracy), USA  

 John Stremlau, víceprezident Carterova centra (The Carter Centre), USA  
 
 
15:30 – 16:00 PŘESTÁVKA  
 
 
16:00 – 17:30 4. BLOK: ČESKÁ HISTORICKÁ ZKUŠENOST A ZAHRANIČNÍ POLITIKA 
LIDSKÝCH PRÁV  
 
Co rozumíme onou historickou zkušeností, z níž čerpáme politickou představu o lidských 
právech a jejich podpoře? Jaké historické zkušenosti připadají v úvahu? Jak je aplikovat na 
situace, které jim jsou místně i časově vzdálené? Kde jsme byli dosud nejúspěšnější při 
zužitkování našich zkušeností? Co se nám naopak příliš nepodařilo?  
 
Moderátor:  
 Jan Jařab, vedoucí zastoupení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Evropě  
 
Panelisté:  
 Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni, Česká republika  
 Tomáš Tožička, analytik občanského sdružení Educon – NGO, Česká republika  
 Pavel Barša, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů  
 Petr Pospíchal, novinář Deníku Referendum  
 
 
17:30 – 17:45 UKONČENÍ KONFERENCE  
 
 
17:45 – 18:15 ČÍŠE VÍNA  


