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1 ZPRÁVA OSTATNÍCH ORGANIZACÍ
Amnesty International (AI) ve zprávě informuje o zamítnutí Kataru plně uznat rovná práva žen. Také dodává, že
se v zemi interpretují určité tresty v souladu s islámským
právem šaría.1 Katarský Národní výbor pro lidská práva
(NHRC) není plně v souladu s Pařížskými zásadami, navíc
není dostatečně nezávislý na exekutivě. NHRC byl založen
a reorganizován v roce 2010 vyhláškami emíra. Nominace,
jmenování a odvolání jeho členů podléhá emírovu schválení. Organizace je plně financována státem, výkonná moc
si ponechává pravomoc přidělovat finanční prostředky instituci a rozhodovat o jejích výdajích. MENA Rights Group
uvádí, že má katarský emír pod kontrolou také propouštění
soudců a státních zástupců, pokud to považuje za „veřejný
zájem”. 2
V posledním Univerzálním periodickém přezkumu obdržel Katar od několika zemí doporučení ohledně trestu
smrti, včetně návrhů na zvážení přijetí formálního moratoria, na zahájení veřejné debaty o zrušení trestu smrti a na samotné zrušení trestu smrti. Katar tato doporučení nicméně
nepřijal.3 Organization for Defending Victims of Violence
Tehran (ODVV) upozorňuje na zákon o počítačové kriminalitě, který prošel koncem září 2014, jež v Kataru vážně omezil svobodu slova a projevu. Nový zákon může sloužit jako
cesta k trestnímu stíhání novinářů a obránců lidských práv
trestem odnětí svobody až na 3 roky a k pokutě přibližně
500 000 katarských rijálů (QR) – v přepočtu přes 3 miliony
Kč – za „obsah, který může poškodit zemi”. Řada novinářů čelila omezením v podávání zpráv z Kataru, a to i ve vztahu
k právům migrujících pracovníků a k Mistrovství světa ve
fotbale v roce 2022. V roce 2015 byly zpravodajské štáby
německého televizního vysílání ARD a BBC zadrženy, vyslýchány a po dobu několika dní jim bylo bráněno opustit
zemi. Roku 2018 policie přerušila zasedání Federace nepál-

ských novinářů o svobodě tisku v Kataru, na kterém zatkla
dva novináře, vyslýchala je a následně je úřady deportovaly
ze země. 4
ODVV shledává nedostatek v oblasti zaměstnání a práv
migrujících pracovníků. Dle zákona mají takové osoby zákaz utvářet odbory či do nich vstupovat. V roce 2015 vláda
zavedla systém ochrany mezd, který nařídil vyplácení mezd
elektronickým převodem a jehož cílem bylo zlepšit schopnost vlády sledovat krizové situace, při nichž společnosti
přestanou platit svým zaměstnancům. AI nicméně zdokumentovala případy, kdy stovky
pracovníků byly měsíce bez
Pařížské zásady (Paris
práce, mzdy nebo jiné podpory
Principles) z roku 1993
od svých zaměstnavatelů.
stanovily šest hlavních
V každém z těchto případů si
kritérií, která musí ná‑
byly příslušné katarské orgány
rodní instituce pro lidská
vědomy těchto problémů již
práva splňovat. Těmito
v rané fázi, přesto neposkytly
kritérii jsou: mít široký
pracovníkům potřebnou pomandát založený na
moc. V říjnu 2017 zavedla
všeobecných normách
vláda dočasnou minimální
a standardech v ob‑
mzdu 750 QR (téměř 5 000 Kč)
lasti lidských práv; být
autonomní od vlády; být
na měsíc pro všechny pracovnezávislé a pluralitní; mít
níky bez omezení. Uvažovala
adekvátní zdroje a přimě‑
o zavedení nové minimální
řené vyšetřovací pravo‑
mzdy. Aktuální sazba minimoci.7
mální mzdy je menší než 900
QR (necelých 6 000 Kč) na
měsíc.5 AI také informovala o zákonu z roku 2018, který
umožňuje dětem katarských žen provdaných s cizinci získat
trvalý pobyt, aniž by mohlo dítě získat národnost a státní
příslušnost.6
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Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt ex‑

studentsummit.cz

istující od roku 1995. Každoročně vzdělává přes 300 studentů

summit@amo.cz

středních i vysokých škol o současných globálních tématech,
a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových
mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.

facebook.com/studentsummit
instagram.com/praguestudentsummit
twitter.com/studentsummit
youtube.com/studentsummit

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu avzdělávání v oblasti mez‑
inárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think‑tank není spjat s žádnou politickou stranou
ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu
mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.

Eliška Křížová, Tomáš Mígl
Autoři jsou spolupracovníky Asociace pro mezinárodní otázky a členy přípravného týmu Pražského student‑
ského summitu.
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