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EVROPSKÝ
REPORTÉR
Aktuálně, spolehlivě, nezávisle.

Europoslanci udělili Sacharovovu cenu

Předsednictva si chválila výkony
ministrů a europoslanců

Na letošním brněnském modelovém zasedání institucí EU
projektu Rozhoduj o Evropě jednal v sobotu Evropský
parlament o Sacharovově ceně, kterou europoslanci udělují
lidem a organizacím zasazujícím se o lidská práva a
svobody. V minulosti ji vyhrál například čínský disident
Chu Ťia nebo venezuelská demokratická opozice.

Neděle, poslední den letošní závěrečné fáze
projektu se nesla ve znamení dojednávání
posledních věcí v institucích EU. Poté mohli
účastníci ohodnotit, co se jim na projektu
líbilo a co ne, a nakonec organizátoři
vyhlásili
nejúspěšnější
ministry
a
ministryně z obou institucí.

Naši europoslanci se letos rozhodli toto ocenění udělit
investigativním reportérům, kteří byli v posledním roce
kvůli své práci zavražděni. Jmenovitě se jedná o Jána
Kuciaka, Daphne Caruanovou Galiziovou a Džamála
Chášukdžího.
Podle Reportérů bez hranic byl rok 2018 pro novináře
jedním z nejhorších vůbec. Celkově jich letos kvůli své
práci zemřelo třiašedesát. Často se však ale jedná o smrt při
práci, jako třeba natáčení ve válečných konfliktech. Vraždy
výše zmíněných novinářů jsou v tomto výjimečné.
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Celý nedělní program začal v neděli po deváté
ráno, kdy se studenti sešli ve svých institucích,
aby doprojednali předložené agendy. Ihned
potom se šli všichni před budovu hotelu
vyfotit a po návratu do sálu se zúčastnili
škálovací aktivity, kdy jim byly položeny čtyři
otázky. Studenti se nejprve měli přesunout
buď
k cedulce
„souhlasím“
nebo
„nesouhlasím“ a pak diskutovali, proč tak
učinili.
Poté následovala evaluace celého programu
modelového zasedání, na kterou navázalo
vyhlášení třech nejlepších europoslanců a
ministrů. Ještě předtím, než k tomu došlo,
vystoupili předseda EP Tomáš Madleňák a
předsedkyně Rady EU Ria Struháriková, kteří
ocenili výkony jednotlivých účastníků
simulovaného jednání a řekli, že by raději
neudělovali žádná ocenění, jelikož adeptů na
ně bylo opravdu mnoho a bylo neskutečně
náročné z nich vybrat jen tři z každé instituce.
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V neděli 9. prosince skončilo závěrečné modelové zasedání institucí EU projektu Rozhoduj o Evropě
– Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Akce, která se odehrávala od čtvrtka 6. prosince
v brněnském hotelu Vista, přivítala několik desítek studentů z celé České republiky a Slovenska. Ti
měli možnost vyzkoušet si, co obnášejí vícedenní jednání z pozic ministrů a europoslanců, a také
setkat se a diskutovat s hosty, mezi nimiž byly i europoslankyně Olga Sehnalová a Martina
Dlabajová. Jménem celého organizačního týmu ještě jednou všem děkujeme za účast a těšíme se na
případná další setkání.
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Modla jménem Igor Blahušiak
Nikdo vlastně ani neví, jak a proč se to stalo,
ale největší potlesk sklízel z hostů Igor
Blahušiak
z Odboru
komunikace
o
evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.
Při zakončení projektu se pak dokonce potlesk
účastníků změnil na skandování „Igor, Igor!“,
při němž studenti navíc povstali. Celou tuto
scénu nevěřícně pozorovala kolegyně Igora
Blahušiaka Angelika Gergelová z brněnského
Eurocentra.

