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Výroční zpráva

V prvním roce své existence
institut PragueVision navázal
vztahy s českým parlamentem,
vládou a akademickými
institucemi, stál u zrodu platformy
UNFOLD ZERO se zaměřením na
OSN, spolupracoval s parlamentní
sítí PNND a monitoroval klíčové
mezinárodní konference v oblasti
jaderného odzbrojování.

Aktivity v České republice
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V dubnu 2014 spustil institut nové webové stránky na adrese www.praguevision.org, na nichž v průběhu roku
publikoval zprávy z oblasti jaderného odzbrojení.
Předsedkyně institutu přispěla do publikace Jak dál v jaderném odzbrojování (M. Tůma, ÚMV, 2014) textem
o Open Ended Working Group on Nuclear Disarmament.

AKCE

Institut PragueVision byl
spolupořadatelem konference
Bezpečnost bez jaderných zbraní
– Role České republiky a jejích
zákonodárců v mezinárodních
odzbrojovacích procesech
v Senátu PČR 15. 5. 2014. Institut
zde prezentoval sadu doporučení
pro českou vládu a parlament.
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Na konferenci vystoupili:
—— Alena Gajdůšková, první místopředsedkyně Senátu
—— Dana Váhalová, členka delegace PČR do MPU,
místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy
—— Angela Kane, vysoká představitelka OSN pro odzbrojování
—— Alyn Ware, globální koordinátor PNND
—— Marek Jukl, prezident Českého Červeného kříže
—— Jana Jedličková, předsedkyně PragueVision

Mezinárodní aktivity
PLATFORMA UNFOLD ZERO
Institut PragueVision stál u zrodu nové mezinárodní platformy UNFOLD ZERO, jejímž cílem je upozorňovat na
příležitosti k pokroku v jaderném odzbrojení skrze mechanismy a orgány OSN. Platforma vznikla ve spolupráci
s nevládními organizacemi Basel Peace Office (Švýcarsko), PNND (mezinárodní), Mayors for Peace 2020 Vision
Campaign (mezinárodní), Global Security Institute (USA) a Aotearoa Lawyers for Peace (Nový Zéland).

Činnost UNFOLD ZERO v roce 2014
—— Příprava koncepce platformy, grafického vizuálu
a webových stránek.
—— Oficiální spuštění platformy v OSN při zasedání
Přípravného výboru NPT v květnu 2014.
—— Kampaň k prvnímu Mezinárodnímu dni za úplné
odstranění jaderných zbraní, 26. září 2014.
—— Panelová diskuze na téma nové přístupy
a iniciativy během Valného shromáždění OSN.

Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní, 26. září 2014
—— Webový rozcestník s podklady, novinkami a seznamem akcí po celém světě.
—— Video-rozhovory: Angela Kane – vysoká představitelka OSN pro odzbrojení, Thore Vestby – viceprezident
Mayors for Peace, Martin Chungong – generální tajemník Meziparlamentní unie.
—— Podpora Meziparlamentní unie a členů parlamentů pro 26. září – rezoluce, společná prohlášení, podpora
skrze sociální sítě atd.
—— Sep 26 Global Action – výzva občanům a organizacím, aby natočili krátká videa, v nichž lidé odpovídají
na otázky „Kolik je na světě jaderných zbraní?“ a „Kolik by jich mělo být?“.
—— Příprava Komemorativní akce v OSN v Ženevě za podpory Úřadu OSN pro otázky odzbrojení (UNODA)
a 100 nevládních organizací z celého světa.
—— Vystoupení J. Granoffa jménem UNFOLD ZERO v OSN v New Yorku.
—— Shrnující video-kompilace.

Více informací na
www.unfoldzero.org

PNND
Institut PragueVision pokračoval ve spolupráci s Parlamentní sítí za
nešíření a odstranění jaderných zbraní (PNND). Předsedkyně institutu
Jana Jedličková se v roli středoevropské koordinátorky PNND zúčastnila
řady neformálních setkání, workshopů a konferencí.
Více informací na
www.pnnd.org

Ve spolupráci s první místopředsedkyní Senátu PČR Alenou Gajdůškovou
institut zahájil přípravy na mezinárodní sjezd PNND v Praze, který by měl
proběhnout na podzim roku 2015.

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH AKCÍCH
Představitelé institutu PragueVision se zúčastnili řady mezinárodních konferencí, mimo jiné:
——
——
——
——
——
——
——

Sjezd PNND, New York, únor 2014
Shromáždění Meziparlamentní unie, Ženeva, březen a říjen 2014
Basel OSCE Forum on Nuclear Disarmament, Basilej, červen 2014
EU Non-Proliferation and Disarmament Conference, Brusel, září 2014
Framework Forum Roundtable, Ženeva, září 2014
Konference Prague Agenda, Praha, prosinec 2014
III. konference o humanitárních následcích jaderných zbraní, Vídeň, prosinec 2014

Financování
Institut PragueVision v prvním roce své činnosti fungoval s nulovým rozpočtem. Nebyly podány žádné žádosti o
granty a nebyly přijaty žádné finanční dary. Institut neměl placené zaměstnance a jeho představitelé vykonávali
veškeré činnosti pro bono, tedy bez nároku na honorář. Cestovní náklady byly z větší části hrazeny z osobních
zdrojů členů institutu, částečně pak ze zdrojů pořádajících organizací. Z osobních zdrojů byly hrazeny i drobné
výdaje na akce, např. tisk materiálů.
Financování platformy UNFOLD ZERO probíhalo pod hlavičkou Basel Peace Office, neziskové organizace
registrované ve Švýcarsku, která slouží jako fiskální sponzor této platformy.
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