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ELIMINACE DISKRIMINACE A XENOFOBIE

1 JAK ČÍST
BACKGROUND?
Background slouží především k tomu, aby se
čtenář lépe zorientoval v daném bodu agendy –
zde konkrétně pak v problematice boje proti
diskriminaci a xenofobii po celém světě. Přečíst
si background a porozumět jeho obsahu je klíčové,
obsahuje totiž informace potřebné pro přípravu
stanoviska a také pro samotné jednání. Jeho
přečtení je však pouze začátek. Především právě
stanovisko je podstatné pro orientaci v jednání
a dobrou reprezentaci státu, background proto
nelze považovat za jediný zdroj informací. Na
konci dokumentu se nachází některé návodné
otázky a zdroje, které mohou pomoci s přípravou
na tento bod agendy.
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2 ÚVOD
Xenofobie a diskriminace na základě původu, rasy, pohlaví, náboženství či jiné charakteristiky jsou celosvětovým
problémem, jehož efektivní řešení dosud nebylo nalezeno.
Každoročně se odehrávají útoky, které jsou nenávistně motivované.1 Příčin diskriminace je mnoho, velkou roli přitom
hraje prostředí, z něhož člověk pochází. Předávání sociálních a kulturních hodnot může přímo či nepřímo vést k diskriminaci. 2 Mnoho lidí se tak již rodí do světa, v němž budou
diskriminováni na základě své odlišnosti od normy běžné
v dané společnosti. Proto se tito lidé často snaží uprchnout
a dostávají se do tíživé životní situace.3 Je nutné zdůraznit,
že diskriminace a xenofobie jsou celosvětovým problémem,
jenž se týká široké škály osob a je přítomen jak ve vyspělých, tak rozvojových zemích. 4,5 Právě globální charakter

této problematiky zvyšuje urgentnost nalezení efektivních
postupů k eliminaci diskriminace a s ní spojených projevů.
SOCHUM v rámci tohoto tématu spolupracuje s Radou pro lidská práva (United Nations Human Rights Council,
UNHRC), s různými pracovními skupinami a experty napříč OSN, ale i s nezávislými odborníky a organizacemi,
především z toho důvodu, že tato problematika je velmi
komplexní – příčiny, projevy a důsledky diskriminace a xenofobie spadají do mnoha různých oblastí.6 I prostřednictvím plnění Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development
Goals, SDGs) jsou státy a jejich vlády vedeny k řešení tohoto
problému, především pátý (Rovnost mužů a žen) a desátý
(Méně nerovností) cíl SDGs se týkají otázky diskriminace
a xenofobie.7

3 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE
3.1 Diskriminace

území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo
podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.“9 Deklarace však není právně závazná. Dále se diskriminací
zabývá například Evropská úmluva o ochraně lidských
práv, ve většině případů si ale jednotlivé státy vytváří
legislativu týkající se této problematiky samy.
Častým případem diskriminace je diskriminace rasová, jejíž definice je uvedena v čl. 1 Mezinárodní úmluvy
o odstranění všech forem rasové diskriminace: „Výraz rasová
diskriminace v této úmluvě znamená jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo znevýhodňování založené na rase,
barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské,
sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života.“10
Kromě diskriminace na základě původu existuje
mnoho dalších typů – diskriminace na základě pohlaví,
náboženství, fyzických dispozic (postižení) atd. 11 Lze
také rozlišovat diskriminaci přímou a nepřímou. Přímá
znamená, že se s danou osobou zachází méně příznivě
než s jinou, a to na základě rasového či etnického původu, náboženství či přesvědčení, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Nepřímá diskriminace
pramení z takového výkladu na první pohled neutrálního předpisu či ustanovení, který vede k diskriminaci
nějaké skupiny. Typicky se může jednat o kritéria pro
přijetí do zaměstnání. 12

Pojem diskriminace se používá pro rozlišování a nerovný přístup k lidem na základě kritérií, jako je rasa, pohlaví, náboženství apod. V Chartě OSN je mezi hlavními
cíli této organizace uveden i cíl „uskutečňovat mezinárodní
součinnost řešením mezinárodních problémů rázu hospodářského, sociálního, kulturního nebo humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským právům a základním
svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo
náboženství“. Vymezuje se tak vůči diskriminaci v jakékoli formě a všechny členské státy OSN by se vytyčenými cíli a zásadami měly řídit. 8
Ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN se diskriminací zabývá čl. 2: „(1) Každý má všechna práva a všechny
svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy,
barvy, pohlaví, jazyka,
náboženství, politického
Každý má všechna
nebo jiného smýšlení,
práva a všechny svo‑
národnostního nebo socibody, stanovené touto
álního původu, majetku,
deklarací, bez jakéhokoli
rodu nebo jiného postarozlišování, zejména
vení. (2) Žádný rozdíl nepodle rasy, barvy, po‑
bude dále činěn z důvodu
politického,
právního
hlaví, jazyka, nábožen‑
nebo mezinárodního poství, politického nebo
stavení země nebo území,
jiného smýšlení, národ‑
k nimž určitá osoba přínostního nebo sociálního
sluší, ať jde o zemi nebo

původu, majetku, rodu
nebo jiného postavení.
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3.2 Xenofobie

žovány takové veřejné projevy, které podněcují nenávist
k osobě či skupině na základě jejich rasy, pohlaví, orientace, náboženství a jiných charakteristik. 14 V mezinárodním právu neexistuje univerzální definice tohoto
pojmu ani zákaz nenávistných projevů jako takových,
Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace se zabývá pouze podněcováním nenávisti. 15 Činy
z nenávisti (neboli hate crimes) jsou pak činy motivované předsudky vůči osobě či skupinám na základě již
zmíněných charakteristik. 16

Xenofobie je definována jako strach určité osoby,
skupiny, národa apod. z něčeho cizího nebo neznámého.
V širším pojetí se pak jedná o strach, postoj či předsudky
vůči určitým osobám na základě jejich příslušnosti ke
skupině lidí, národu nebo i náboženství. Xenofobie pak
může často ústit v diskriminaci a v projevy s ní spojené. 13

3.3 Nenávistné projevy a činy z nenávisti

Za nenávistné projevy (tzv. hate speech) jsou pova-

4 KULTURNÍ A NÁBOŽENSKÉ ASPEKTY DISKRIMINACE
Diskriminace a xenofobní chování nemusí pramenit pouze
z osobního názoru a přesvědčení, velkou roli hraje prostředí,
z něhož daná osoba pochází.17 Náboženství nebo kulturní specifika formují vnímání světa, které může vést až ke sklonům
k nenávisti ke skupinám lidí určitých vlastností.
Příkladem obětí takové diskriminace jsou albíni. Nejen
oni samotní, ale i jejich rodiny mohou čelit odmítání ze strany
svého okolí. V některých kulturách přetrvává názor, že albíni
oplývají určitými magickými vlastnostmi. Proto bývají (často
ze strachu okolí) izolováni od zbytku společnosti nebo čelí
fyzickému týrání za účelem rituálů. Pro danou kulturu je toto
chování běžné, není však slučitelné s lidskými právy. Podobné
projevy lze spatřit i vůči lidem s postižením všeho druhu či s jinými odlišnostmi.18
Specifický výklad náboženství může pramenit z nenávist vůči určité skupině lidí. Někteří věřící se staví

proti LGBT+ komunitě, jelikož v ní vidí ohrožení vlastních hodnot či něco nepřirozeného.19 Vymezují se také
vůči osobám v rámci své komunity, kteří pak čelí odmítání
z mnoha stran. 20 Xenofobie je v současné době silně propojená s náboženským extremismem, 21 přičemž někteří
extremisté hlásají, že jsou určití lidé nadřazeni jiným. Na
tomto základě vznikly i teroristické organizace jako Boko
Haram nebo tzv. Islámský stát, které mají na svém kontě
útoky především na křesťany. 22 Spojení extremistických
tendencí a terorismu je dnes celosvětovou přetrvávající
hrozbou. 23 Kromě primárních důsledků činů těchto náboženských extremistů se však rozvíjí i obecný xenofobní
strach vůči všem vyznavačům onoho náboženství. Tento
strach dále otevírá dveře vzestupu populistických hnutí
a extremistických skupin po celém světě. 24

5 PŘÍPADY DISKRIMINACE
5.1 Diskriminace na základě pohlaví

V minulosti se ukázala síla nenávisti a netolerance
vůči určitým skupinám lidí a taktéž následky tohoto chování – příkladem je obchod s otroky, holokaust, genocida
ve Rwandě, ale i další události. 25 V dokumentech OSN týkajících se eliminace diskriminace a xenofobie je kladen
důraz na jejich připomínání a především odsouzení. Dále
tyto dokumenty varují před následky činů z nenávisti.
I přes jejich odstrašující charakter dochází i dnes k útokům na osoby z LGBT+ komunity, národnostních menšin
a oběťmi se stávají lidé i na základě své rasy. 26 V následujících podkapitolách jsou zmíněny aktuální kauzy, které
rezonovaly v médiích. Nejsou však ojedinělé, obdobné
případy se odehrávají po celém světě.

Světové ekonomické fórum zveřejnilo Global Gender Gap
Report za rok 2018, v němž se zabývá porovnáním možností,
které mají muži a ženy v různých oblastech života. Tabulka níže
zobrazuje gender gap v oblastech zdraví, vzdělání, politické
participace či ekonomické situace. Tento report se věnuje 109
zemím světa a ukázal, že vyrovnání gender gap by při současném stavu trvalo přes 100 let.27 Nevyváženost pohlaví se nepromítá jen ve výše zmíněných oblastech, proto je odstranění
tohoto problému jedním z Cílů udržitelného rozvoje.28
Až do roku 2018 nesměly ženy v Saúdské Arábii řídit. Toto
nařízení vycházelo převážně z náboženského a kulturního základu. Tamější ženy totiž musely mít svého opatrovníka a nesměly se pohybovat samy, tudíž pro ně nebylo nutné umět řídit
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auto. Tato situace se však změnila, když se král Salman rozhodl
nařízení zrušit. To bylo velkým úspěchem pro všechny ženy
a také pro hnutí Women2Drive, které se roky zasazovalo o zrušení zákazu řízení pro ženy. Jeho představitelka Manal
al-Sharif byla uvězněna za
natočení videa, ve kterém
sedí za volantem. Přesto
vyrovnání gender
s tímto rozhodnutím nejsou
gap by při součas‑
spokojeni někteří konzerném stavu trvalo
vativní vůdci země a považují ho za porušování trapřes 100 let
dic. 29

hrožováním jim samotným nebo jejich blízkým. Čečenské autority popírají existenci něčeho takového, jako je
LGBT+ komunita, na svém území. Na situaci upozornili
nejen Vysoký komisař OSN pro lidská práva, ale i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Obě
instituce žádají Rusko, aby podniklo rázné kroky proti
takovémuto porušování lidských práv.32

5.3 Diskriminace na základě rasy
a původu

V současné době se každoročně odehrává velké množství
nenávistně motivovaných útoků. Podle statistiky OBSE z roku
2017, která zahrnuje data ze 40 států světa reportovaná občanskou společností, se nejčastěji jedná právě o útoky motivované
rasovou nenávistí (viz grafika).33
V Německu na začátku roku 2019 najel muž do davu lidí
s cílem zaútočit na cizince. Ve skupině zraněných byli lidé ze
Sýrie a Afghánistánu, během vyšetřování muž potvrdil, že jeho
cíle byly rasisticky motivované.34 Stejně motivovaný útok se
odehrál také v El Pasu ve Spojených státech amerických, kde
bylo zastřeleno na 20 lidí. Útočník se silně vymezoval vůči Hispáncům v USA.35

5.2 Diskriminace
LGBT+ komunity

Ačkoli byl zaznamenán určitý progres ohledně práv
LGBT+ komunity, v 73 zemích světa je homosexualita či
homosexuální aktivity ilegální, v 8 státech je pak homosexualita trestána smrtí.30 Na mapě níže lze vidět, v jakých státech čelí LGBT+ komunita diskriminaci a v jaké
formě.
V Čečensku je LGBT+ komunita vážně ohrožena perzekucí ze
v 73 zemích světa je
strany místních autorit. Od prohomosexualita či ho‑
since 2018 bylo zatčeno nejméně
mosexuální aktivity
40 osob kvůli své orientaci a dva
ilegální, v 8 státech
lidé zemřeli na následky mučení
během uvěznění.31 Lidem, kteří
je pak homosexua‑
se pokusili uprchnout ze země,
lita trestána smrtí
v tom bylo zabráněno zabavením
cestovních dokumentů či vy-

5.4 Diskriminace na základě náboženství

Mezi roky 2007 a 2017 byl zaznamenán nárůst náboženských restrikcí po
celém světě. Americký think-tank Pew
Research Center vypracoval podrobný
report, který se zabývá omezeními ze

Obr. 1: Graf srovnávající možnosti mužů a žen v různých oblastech57
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Obr. 2: Mapa znázorňující formu diskriminace LGBT+ komunity ve světě58

Obr. 3: Statistika OBSE nenávistných útoků podle motivu59
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strany vlád i situací v rámci veřejnosti. Grafika níže zobrazuje stoupající tendence v téměř všech oblastech.36
Dne 15. března 2019 se na Novém Zélandě ve městě
Christchurch odehrál útok na mešitu, jenž má na svědomí
pravicový extremista Brenton Tarrant. Následkem tohoto
činu bylo zabito 51 osob. Motivací útočníka byla nenávist

vůči muslimům a silné přesvědčení o nadřazenosti bílé rasy.37 Rada bezpečnosti OSN tento čin ve svém prohlášení
jednoznačně odsoudila.38 V poslední době se nejednalo
o jediný takovýto útok, jen pár dní poté se odehrála série
bombových útoků na kostely a hotely na Srí Lance, která si
vyžádala na 200 obětí.39

Obr. 4: Globální statistika omezení náboženství v různých oblastech60

6 ČINNOST OSN V BOJI PROTI DISKRIMINACI A XENOFOBII
V době vzniku Organizace spojených národů stále doznívaly zážitky z druhé světové války, v níž původ, víra
nebo vzhled hrály zásadní roli v otázce života a smrti.
Aby se podobné hrůzy nemusely opakovat, započaly
snahy o eliminaci všech forem diskriminace a xenofobie.
Na tomto obsáhlém tématu se pracuje napříč celou OSN
a neustále jsou vyvíjeny nové postupy. 40

rasismu. V deklaraci vzešlé z tohoto jednání je popsán
postoj, který mezinárodní společenství zaujímá k problematice diskriminace, a postupy pro řešení této otázky.
Jak je řečeno v úvodním slově Durbanské deklarace a jejího akčního plánu, dokument nabývá na významu tím
spíš, že se jen pár dní po jeho přijetí odehrál teroristický
útok na Světové obchodní centrum v New Yorku.

6.1 World Conference against Racism 2001

6.2 Durban Review Conference
2009

V roce 2001 se v jihoafrickém Durbanu konala konference, která měla reflektovat světové dění v otázce

V roce 2009 se ve švýcarské Ženevě uskutečnila další
konference, jejímž cílem bylo zhodnotit pokrok v oblasti
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6.3 Strategie a akční plán boje proti
nenávistným projevům

eliminace diskriminace, xenofobie a dalších s nimi spojených projevů. Závěry byly spíše negativní, bylo konstatováno, že se i nadále nedaří eliminovat nenávistné
projevy a jejich počet narůstá. V dokumentu, jenž shrnuje
výstupy této konference, jsou pozitivně hodnoceny snahy
ratifikovat úmluvy, které se proti diskriminaci staví. Taktéž
jsou uvedeny postupy, jež se ukázaly jako efektivní v boji
proti nenávistným projevům. Jedná se například o spolupráci mezi státy i různými organizacemi a o revizi politiky
jednotlivých států, především pak politiky migrační, aby se
předcházelo prvkům diskriminace v legislativě. Dále pak
o osvětové kampaně, jejichž cílem by mělo být přiblížení
jiných kultur či menšin široké veřejnosti. 41

V červnu roku 2019 odstartoval generální tajemník
OSN António Guterres Strategii a akční plán boje proti nenávistným projevům. Ve svém projevu zmiňoval, že kořeny nenávistného chování lze spatřit také v prostředí, z něhož lidé
pocházejí, v jejich vzdělání či sociálním statutu. Proto generální tajemník zdůrazňoval plnění Cílů udržitelného rozvoje,
mezi něž patří i zajištění rovnosti všech lidí, vzdělání a potlačení chudoby, což s diskriminací přímo souvisí. 42 Mezi
hlavní cíle této strategie patří monitoring nenávistných
projevů, adresování jejich příčin, pomoc obětem, vyzdvihnutí role médií a spolupráce mezi členskými státy. 43

7 VÝZNAMNÉ DOUMENTY
Jak již bylo řečeno, odsouzení diskriminace nalezneme ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Chartě OSN,
protože Organizace spojených národů je založena právě
na rovnosti a toleranci mezi všemi lidmi. 44 V roce 1965
byla přijata Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, v níž se nachází definice rasové diskriminace, zároveň popisuje účinné mechanismy boje proti
diskriminaci a všem s ní spojeným projevům. 45 Durbanská deklarace a akční plán z konference v Durbanu adresuje
přetrvávající problémy, reflektuje pokrok, úspěchy a neúspěchy v boji proti diskriminaci a xenofobii a vyzývá
k ratifikaci Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem
rasové diskriminace. 46 V návaznosti na předchozí zmíněné
dokumenty se problematice věnují také rezoluce Valného shromáždění A/RES/61/149, A/RES/62/143 a A/
RES/62/220. 47
Co se týče nejnovějších dokumentů, pokrok v oblasti eliminace diskriminace a xenofobie reflektuje re-

zoluce Valného shromáždění ze dne 22. 12. 2018 (A/
RES/73/262). Ta konstatuje, že se stále nedaří plnit závazky durbanské konference, a taktéž vyzdvihuje nutnost
adaptace postupů, které zohlední nové trendy, například co
se užití moderních technologií týče. Zvláštní zpravodaj pro
současné formy rasismu, rasové diskriminace, xenofobie
a s tím spojené nesnášenlivosti každoročně předkládá report Valnému shromáždění, v němž hodnotí situaci ohledně
diskriminace a xenofobie. V posledním reportu z roku 2018
se věnuje převážně problematice vzestupu neonacistických a populistických hnutí. Zdůrazňuje fakt, že praktiky
a rétorika užívané těmito lidmi přímo podněcují nenávist
k určitým skupinám lidí. Podle Zvláštní zpravodajky E. Tendayi Achiume také hrají velkou roli média, jež představitelé
těchto hnutí užívají k oslovení svých podporovatelů. Typickým jevem je také kritika veřejnoprávních a nezávislých
médií. Tyto skutečnosti dle zmíněného reportu vážně ohrožují demokratické principy. 48

8 PŘETRVÁVAJÍCÍ PROBLÉMY
Výše zmíněné nejnovější rezoluce a dokumenty OSN jasně
ukazují, že zdaleka ne všechny problémy spojené s diskriminací
a xenofobií se daří řešit, naopak jsou nenávistné projevy po celém světě stále častější.49,50

světě.51 Političtí představitelé některých zemí, jak je patrné z jejich oficiálních postojů i médií, využívají diskriminaci a nenávist
vůči konkrétní skupině lidí k získání popularity či na nich přímo
staví svůj politický program.52 Toto chování je však v rozporu
s východisky durbanské konference i se samotnou Chartou OSN,
které politiku založenou na diskriminaci odsuzují. Opět stojí
za zmínku, že v některých zemích existují takové legislativní
úpravy, které umožňují až tresty smrti pro lidi s jinou než heterosexuální orientací.53 Problematický je i přístup státních zaměstnanců k jednotlivým rasám či národnostem. Statistiky ze

8.1 Populistické a nenávistné tendence
ve společnosti

Jak již bylo řečeno, v reportu E. Tendayi Achiume se hovoří
o vlně populistických, neonacistických a dalších nenávistně orientovaných hnutí, která se v posledních letech zvedá po celém
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Spojených států amerických říkají, že Afroameričané jsou
až třikrát častěji obětí policejního násilí než lidé bílé pleti.54
Toto chování není ojedinělé ani v ostatních částech světa.
Odstranění diskriminace z politiky a legislativy jednotlivých zemí je jednou z hlavních, avšak i přetrvávajících výzev. Situaci navíc komplikuje fakt, že právě snaha o změnu
vnitřních záležitostí států často vyvolává nelibost a pocity
strachu z ohrožení suverenity země.

k nenávistným projevům na internetu, který je zároveň
prostředkem k možné organizaci nenávistně založených
skupin. Podle již citované Zvláštní zpravodajky je internet skvělým nástrojem populistických politiků pro
komunikaci s jejich cílovou skupinou. Využívají k tomu
různé články s chytlavými nadpisy, dochází i k šíření tzv.
fake news nebo k rozesílání e-mailů šířících tento druh
informací. 55 Řešení příčin nenávistně motivovaného
chování a jeho potlačení už v začátcích, aniž by byla nějak omezena svoboda slova, je taktéž klíčové pro nalezení
účinného řešení v boji proti diskriminaci. 56

8.2 Nenávistné projevy na internetu
S rozvojem informačních technologií dochází častěji

9 SHRNUTÍ
Diskriminace a xenofobie jsou přetrvávajícím problémem, jenž se Spojeným národům stále nedaří odstraňovat.
Nadále dochází k útokům na představitele menšin či jiných
národností, kteří musí často čelit i různým formám diskriminace ze strany jednotlivců, skupin i samotných států.
I když některé cíle vytyčené OSN jsou naplňovány, nedaří
se tento problém úplně odstranit. Problematiku diskriminace je navíc potřeba vnímat komplexně včetně jejích příčin

a důsledků. V posledních desetiletích proběhly konference
a vznikly dokumenty na toto téma, avšak ne všechny státy
tyto dokumenty přijaly a podnikají kroky ke zlepšení situace. V současné době se OSN snaží apelovat na ratifikaci
dokumentů klíčových pro boj s diskriminací a xenofobií
a vyvíjí nové strategie, které by mohly v dnešním neustále
se měnícím světě uspět.

10 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ
1.

Jak se váš stát staví k menšinám (jiným národům na svém území, ženám, členům LGBT+ komunity)?

2.

Je na území vašeho státu nějaká početná národnostní menšina?

3.

Jaké právní úpravy má váš stát v otázce lidských práv, diskriminace a xenofobie?

4.

Došlo ve vašem státu ke konfliktům/útokům, které cílily na nějakou konkrétní menšinu?

5.

Které dokumenty týkající se eliminace diskriminace a xenofobie váš stát podepsal/ratifikoval?

6.

Co konkrétně dělá váš stát pro eliminaci diskriminace a xenofobie?
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11 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE
http://hatecrime.osce.org/
Statistika činů z nenávisti OBSE – čísla z evropských zemí
https://mappingpoliceviolence.org/
Policejní násilí v USA – jak policie cílí na některé skupiny obyvatel
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/UN_LGBTI_Summary.pdf
Role OSN v boji proti násilí vůči LGBT+ komunitě
https://www.un.org/WCAR/durban.pdf
Durban Declaration World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance – dokument zachycuje progres v oblasti, lze vidět, co se daří a co ne
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination –významný dokument, který
položil základy ve snaze eliminovat diskriminaci
https://www.un.org/en/letsfightracism
Nejnovější kampaň OSN, která cílí i na širokou veřejnost
https://www.enar-eu.org/Racially-motivated-crimes-2011-2015
Statistika rasově motivovaných útoků v EU
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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.

Klára Kloučková
Autorka je spolupracovnicí Asociace pro mezinárodní otázky a členkou přípravného týmu Pražského student‑
ského summitu.

15

ELIMINACE DISKRIMINACE A XENOFOBIE

P O Ř A D AT E L

GE N E R Á LN Í PA RT N E R

TO P PA RT N E Ř I

PA RT N E Ř I

M E D I Á LN Í PA RT N E Ř I

Autor: Klára Kloučková
Imprimatur: František Novotný, Jiří Palounek, Adéla
Jurečková
Jazyková úprava: Tereza Novotná, Tereza Krausová,
Jan Venc
Sazba: Michaela Nováková, Lucie Vodvářková
Grafická úprava: Jaroslav Kopřiva
Vydala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
pro potřeby XXV. ročníku Pražského studentského
summitu.
© AMO 2019
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Žitná 27, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 813 460, e-mail: summit@amo.cz
IČ : 65 99 95 33
www.amo.cz
www.studentsummit.cz

16

