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ÚVOD
"K čemu je svoboda, když ne k tomu, aby ses angažoval?"
Občanská aktivita vedená zdola je efektivním nástrojem k prosazování myšlenek
ohleduplnějšího přístupu k životnímu prostředí a respektování lidských práv. Politické
strany, státní orgány či masová média různé sociální a ekologické problémy ponechávají
bez povšimnutí, ať už jde o témata lokální, celostátní nebo globální. A právě zde je
prostor pro nevládní neziskové iniciativy, jako je NESEHNUTÍ.
Od podzimu 1997, kdy bylo NESEHNUTÍ založeno, se naše organizace stále rozrůstá
jak co do počtu aktivistů, tak i témat. Během roku 2000 naše řady posílily místní
skupiny Vysoké Mýto, Kojetín a Boskovice. K již existujícím kampaním a tématům,
jakými byly aktivity proti dálnici R43, za svobodu pro Tibet, filmový festival Jeden svět
nebo proticirkusová kampaň, přibyly další. Především se jedná o nově zahájenou
kampaň "Zaostřeno na hypermarkety" upozorňující na negativní dopady rozvoje obřích
nákupních řetězců. Také jsme aktuálně reagovali na problematiku ekonomické
globalizace v souvislosti se zasedáním MMF a Světové banky v Praze, kdy jsme se
připojili k nenásilným protestům proti činnosti těchto dvou institucí.
Naše činnost by nebyla možná bez podpory řady dobrovolníků, sympatizantů a nadací.
Všem, kteří nás v roce 2000 podpořili - ať už jakýmkoliv způsobem -, děkujeme a
těšíme se na další spolupráci.

NESEHNUTÍ BRNO
Lidská práva
JEDEN SVĚT - Týden lidských práv
27.1.2012 14:43

Vyrocni zprava

2 z 11

file:///Z:/vyrocni_zpravy/vyrocky/vyroc00.htm

Na duben jsme připravili 2. ročník Týdne lidských práv spojený s filmovým festivalem
dokumentů o lidských právech JEDEN SVĚT. Brno se tak stalo společně s Olomoucí
druhým městem v ČR, kde festival probíhal. Na rozdíl od svých kolegů však brněnský
primátor Petr Duchoň odmítl převzít nad akcí oficiální záštitu.
Po nečekaném úspěchu 1. ročníku jsme se rozhodli uspořádat akci daleko větší a
rozmanitější. Návštěvníci festivalu tak mohli shlédnout nejen 25 snímků zabývajících se
problémy, jako je např. domácí násilí, obchod se ženami, nárůst počtu krajně
pravicových uskupení v Evropě, problém uprchlictví, občanská válka v bývalé
Jugoslávii apod., ale také zúčastnit se série doprovodných akcí.
Týden byl zahájen vernisáží fotografické výstavy "Nešťastná planeta" s momentkami ze
života lidí postižených hladomorem v jižním Súdánu, uprchlíků z Kosova či Čečenska,
demonstrantů z Bělehradu či obětí zemětřesení v Turecku, pořízenými reportérem
Lidových novin Michalem Novotným. Mezi doprovodné akce festivalu patřila také
fotovýstava o politických vězních na Kubě od autora vystupujícího pod pseudonymem
Peter Kowalski, výstava "Děti bez budoucnosti?" od Nadačního fondu na pomoc
mentálně postiženým dětem na Ukrajině, koncert etnické hudby RESPEŠT a reggae
party.
Součástí filmových projekcí byla i řada zajímavých diskusí, např. beseda s předsedou
sdružení SOHO (Sdružení organizací homosexuálních občanů) Jiřím Hromadou, se
zástupkyněmi organizací (Aspekt a Elektra) zabývajících se porušováním práv žen,
besedy o jaderné energetice s aktivisty Hnutí Duha a NESEHNUTÍ, o situaci v
Bělorusku se členy Běloruského centra v Praze apod. Slavnostní zahájení festivalu i
závěrečné vyhlášení Ceny diváka se neobešlo bez chutného veganského občerstvení od
firmy Nutrikomplex, ochutnávky jablečného biomoštu sdružení Tradice Bílých Karpat i
kvalitního moravského vína od strarosty obce Bořetice pana Petráska. Vyhlášení ceny
diváka a slavnostního zakončení festivalu Jeden svět se zúčastnil i jeho ředitel bosenský
žurnalista Igor Blaževič.
Festival, který jen v Brně navštívilo více než 1 000 lidí, jsme jako vždy pořádali ve
spolupráci se Společností Člověk v tísni při ČT a s brněnskou skupinou Amnesty
International. Úspěch festivalu Jeden svět v Praze, Brně a Olomouci odstartoval jeho
putování po dalších více než 20 českých a moravských městech a stal se inspirací pro
vznik podobně zaměřených filmových přehlídek na Slovensku, v Polsku, Izraeli a v
Kosovu.
Za svobodu pro Tibet
I v roce 2000 jsme pokračovali v sisyfovském úsilí přimět primátora Petra Duchoně a
Radu města Brna k připojení se k akci Vlajka pro Tibet. Připravili jsme tedy petici,
kterou v krátkém období mezi Mezinárodním dnem lidských práv (10. prosinec 1999) a
Dnem Tibetu (10. březen 2000) podpořilo na 12 stovek občanů Brna. Předáním petice do
rukou primátora jsme iniciovali jednání Zastupitelstva města Brna o otázce připojení
města k Vlajce pro Tibet. Primátor a Zastupitelstvo však (opět) nevyšli našim
požadavkům vstříc, proto jsme na Den Tibetu uspořádali malý ironický happening. Coby
mladí čínští komunisté jsme za doprovodu čínské státní hymny přišli poděkovat

27.1.2012 14:43

Vyrocni zprava

3 z 11

file:///Z:/vyrocni_zpravy/vyrocky/vyroc00.htm

primátorovi za jeho příkladný postoj k porušování lidských práv v Tibetu. Nechyběly ani
transparenty s nápisy Hanba dalajlámově reakční klice, Pryč s tibetskými revizionisty,
Milujeme slunce našich srdcí Petra Duchoně apod. a čínské vlajky. Primátor však jako
recesi pochopil zřejmě naši petici (ačkoli ta rozhodně z legrace míněna nebyla), soudě
podle toho, že ani rok od jejího předání jsme na ni nedostali žádnou odpověď. Primátor
tak nepřekračuje jen pravidla slušnosti, ale i třicetidenní lhůtu, kterou mu k odpovědi na
petici ukládá zákon. Naše protibetské snahy však nezůstaly v Brně bez odezvy vlajka
Tibetu zavlála z radnic sedmi městských částí.
Měsíc březen byl věnován Tibetu a vedle prezentace jeho svébytné kultury byl důraz
kladen i na otázku porušování lidských práv. V Brně proběhla celá řada akcí
"klasických" (dvě výstavy v Divadle Husa na provázku - fotografická výstava Tibeťané
a výstava buddhistických obrazů thangka, koncert etnické hudby, několik besed pro
veřejnost), ale i originálních (divadlo - stínová loutkohra či pouštění asijských draků).
Na těchto akcích jsme spolupracovali s Galerií Malý Tibet.
Podíleli jsme se na pořádání demonstrace před čínským velvyslanectvím v Praze. Na
této akci, jíž se zúčastnilo přes tři sta lidí, vystoupili se svými projevy také členové
NESEHNUTÍ. Pomáhali jsme rovněž zajišťovat zdárný průběh následného Koncertu na
podporu Tibetu, který organizovala pražská občanská sdružení Lungta a Dokumentační
středisko pro lidská práva a který se konal pod záštitou ministra kultury.
NESEHNUTÍ se podílelo také na uvedení výstavy TIBET 2000, která proběhla od 22.
března do 7. května na Pražském hradě a již organizovalo Sdružení Lungta. Díky této
výstavě měly stovky českých i zahraničních návštěvníků možnost dozvědět se řadu
zajímavých faktů nejen z oblasti etnografické, ale i lidskoprávní.
Společně s Amnesty International jsme iniciovali otevřený dopis obracející se na úřady
ČLR. Dopis zaměřený na dva konkrétní vězně svědomí požadoval po čínských
orgánech, aby dodržovaly přijaté mezinárodní úmluvy o lidských právech. K textu
tohoto dopisu se svým podpisem připojilo na tři tisíce občanů České republiky.
Proti ekonomické globalizaci - na Hradě i v podhradí
Ve dnech 26. - 28. září proběhlo v Praze zasedání dvou z nejmocnějších finančních
institucí - Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB). V této
souvislosti jsme považovali za velmi důležité upozornit na to, že tyto nadnárodní
organizace mají na svědomí nejen značnou devastaci životního prostředí, ale
vnucováním svých ekonomických receptů se podílejí na zbídačování zemí třetího světa a
na porušování základních lidských práv. Považovali jsme za důležité prosadit proti
"hodnotám" MMF a SB, jakými jsou zisk, růst HDP či ekonomická globalizace, prostor
pro občanskou angažovanost, svobodu, solidaritu, samosprávu a úctu k životu lidí i k
přírodě.
To byl také důvod, proč jsme se zapojili do pestré škály nenásilných protestních akcí
občanských iniciativ. K tématu jsme také vydali dva informační materiály, jeden s
konkrétními údaji a argumenty proti činnosti MMF a SB, druhý o významu, smyslu a
strategii nenásilných akcí občanské neposlušnosti.
Hrad
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Prvním veřejným vystoupením NESEHNUTÍ proti dopadům politiky MMF & SB byla
účast našich zástupců na diskusi, kterou svolal prezident ČR Václav Havel na Pražský
hrad. Na diskusním panelu tak vedle nejvyšších zástupců obou finančních institucí
zasedla aktivistka NESEHNUTÍ vedle dalšího kritika sociologa Waldena Bella,
představitelky kampaně za oddlužení zemí třetího světa Ann Pettifor, vysoké komisařky
OSN Mary Robinson, ministra financí JAR Trevora A. Manuela či finančníka George
Sorose. Ve svém projevu upozornila na to, že instituce jako MMF & SB nejen že neřeší
problém chudoby, ale naopak jej způsobují. Že za dobu své činnosti obě finanční
uskupení prokázala, že nejsou schopna se reformovat, a proto je možné je jedině zrušit.
Upozornila také na skutečnost, že zatímco zastánci ekonomické globalizace mluví o
ochotě k dialogu, jsou jejich odpůrci již předem kriminalizováni, jsou šikanováni a
zadržováni na hranicích, jsou jim zakazována protestní shromáždění apod.
Po skončení asi dvouhodinové diskuse jsme uspořádali malý happening v Královské
zahradě, kterým jsme účastníky hradního setkání upozornili na absurditu závěrečného
rautu, který následoval po dvouhodinové diskusi o hladu, bídě a chudobě. Proto jsme s
transparentem Když jíte, myslete na ně! a oblečeni v tričkách se jmény extrémně
chudých zemí, údaji o počtu hladovějících a výši zahraničního dluhu drželi před plnými
stoly jídla a pití minutu ticha za všechny oběti politiky MMF & SB. Diskusnímu fóru se
dostalo širokého ohlasu v českých i světových médiích.
Podhradí
Účast NESEHNUTÍ na protestech proti politice MMF & SB se však neomezila jen na
diskuse. Vedle účasti našich aktivistů na Kontrasummitu INPEGu (Iniciativy proti
ekonomické globalizaci), na diskusním fóru Jiná zpráva apod. jsme se aktivně podíleli i
na nenásilné části pouličních protestů. Již 24. září jsme se zúčastnili klidného pochodu
více než tisícovky lidí Prahou. Přítomni jsme byli i na demonstraci INPEGu před
ministerstvem vnitra proti zadržování demonstrantů na hranicích či na průvodu
křesťanské organizace Jubilee 2000 požadující oddlužení zemí třetího světa. Hlavních
protestů (26. 9.) se aktivisté NESEHNUTÍ účastnili jako součást tzv. žlutého průvodu,
jehož cílem bylo nenásilně blokovat Nuselský most.
I přes snahu organizátorů z INPEGu bohužel došlo na několika protestních akcích k
násilí ze strany demonstrantů. Této skutečnosti pak využil státní aparát ke zostření
represí jak vůči jednotlivým účastníkům protestů, tak vůči alternativnímu hnutí jako
celku. Násilí policie na pokojných demonstrantech shodně kritizovala i řada
mezinárodních organizací, jako jsou Amnesty International či Human Rights Watch.
Návrhy na legalizaci plastových projektilů jako tzv. donucovacího prostředku či
omezování zákona shromažďovacího a kriminalizace projevů nenásilné občanské
neposlušnosti jasně ukazují, jaké dopady má také v České republice ekonomická
globalizace.
S. O. S. Čečensko
Jelikož válečné běsnění následující po ruské vojenské intervenci do Čečenska
pokračovalo i v roce 2000, pokračovaly také naše protiválečné aktivity upozorňující na
skutečnost, že také touto válkou nejvíce trpí nevinní civilisté. Podíleli jsme se proto na
propagaci humanitární sbírky Společnosti Člověk v tísni při ČT nazvané S.O.S.
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Čečensko. Uspořádali jsme přednášku se Šimonem Pánkem, který se právě dopravou a
účinnou distribucí humanitární pomoci v Čečensku a sousedním Ingušsku zabýval.
Univerzitní posluchárna fakulty sociálních studií nebyla s to pojmout všechny zájemce o
tuto besedu.
Několik dní před touto akcí jsme se podíleli na organizaci demonstrace v Praze před
ruskou ambasádou, kde na 200 lidí vyjádřilo svůj nesouhlas s ruským válečným tažením
do Čečenska. Na poklidné demonstraci vlála řada čečenských vlajek a u zdi ambasády
byl z fotografií válečných obětí vytvořen hřbitov.
Zástupci pořádajících nevládních organizací včetně NESEHNUTÍ se též zúčastnili
veřejného slyšení v Senátu Parlamentu ČR. Diskutovalo se zejména o tom, jaký by měla
Česká republika zaujmout oficiální postoj k Rusku. Výsledkem setkání bylo také
Memorandum nevládních organizací adresované vrcholným představitelům ČR.
V této době také NESEHNUTÍ, SOVA (Společnost pro občanskou veřejnou aktivitu) a
Společnost Člověk v tísni při ČT vydali protestní pohlednice adresované úřadujícímu
prezidentovi Putinovi. Přestože jsme jich vytiskli více než 2 000 ks, byly ve velmi krátké
době rozebrány.
Další veřejnou akcí upozorňující na skutečnost, že Ruská federace na okupovaném
území Čečenska zřizuje koncentrační tábory, ve kterých dochází k mučení a zabíjení lidí,
byl tichý protest před ruským konzulátem v Brně. Před hlavní branou byl rozmotán
ostnatý drát a do něj vpletena jména desítek lidí, kteří byli povražděni ruskou armádou
po dobytí hlavního čečenského města Grozného.
Po celý rok jsme také sledovali případ 4 aktivistů NESEHNUTÍ a SOVA, kteří byli
trestně stíháni za svůj nenásilný občanský protest, při kterém rudou barvou
symbolizující krev nevinných obětí polili a protiválečnými nápisy popsali zeď
Generálního konzulátu Ruské federace v Brně. Případ se dostal až k Městskému soudu v
Brně, kde při hlavním líčení soudce mj. konstatoval, že "...všichni obžalovaní projevili
vysokou míru znalostí o vnitřním konfliktu Ruska...", "...se v oblasti lidských práv
angažují...aktivně protestují proti všem projevům ohrožujícím základní demokratické
civilizační principy a hodnoty...", zároveň ale uvedl, že jedním ze zájmů státu je chránit
soukromý majetek a také s tímto odůvodněním odsoudil všechny obžalované k trestu
100 hodin obecně prospěšných prací (nebo 50 dnům vězení). Proti rozsudku se všichni
na místě odvolali a poukázali na to, že se nevyhýbají obecně prospěšné práci, ale že
pouze odmítají právní kvalifikaci svého občanského protestu jako společensky
nebezpečného, a tedy trestného činu. Další pokračování kauzy řešil v lednu 2001
Krajský soud v Brně.
Poslední akcí v roce byl happening nazvaný "Pštrosí minuta" před konzulátem, konaný
(na den přesně) rok po obarvení konzulátu na rudo. Při něm aktivisté s hlavou v písku
názorně předváděli přístup světových i tuzemských politiků k dění v Čečensku poté, co
toto téma zmizelo z televizních obrazovek a titulních stránek novin, přesto, že bezpráví
na území Čečenska dále trvá.
NESEHNUTÍ vs. SHELL
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V reakci na opakované protesty NESEHNUTÍ proti praktikám nadnárodní společnosti
Shell jsme byli českým vedením koncernu vyzváni k diskusi nad problematickými
otázkami jejich činnosti. Již dopředu bylo jasné, že se diskuse bude točit hlavně okolo
aktivit Shellu v Nigérii v souvislosti s justiční vraždou devíti ekologických aktivistů v
čele s Ken Saro-Wiwou, kteří vystupovali proti těžbě ropy v deltě řeky Niger. Vedle čtyř
aktivistů se diskuse zúčastnili generální ředitel Shell ČR a vedoucí prodejního týmu.
NESEHNUTÍ podpořilo své argumenty řadou zpráv prestižních organizací (PEN Klub,
Amnesty International, Friends of the Earth či Komise pro lidská práva při OSN),
dokazujících přímý podíl firmy na hrubém porušování lidských práv domorodých
obyvatel na územích, kde těží ropu. Představitelé Shellu se oproti tomu omezili na
frázovitá tvrzení v public relations stylu a namísto argumentů předkládali reklamní
letáčky s fotografií Nelsona Mandely s kšiltovkou Shellu. Po skončení diskuse proběhla
tisková konference. Debata to byla bezesporu zajímavá, ale k jakékoliv formě dohody či
spolupráce dojít nemohlo.
Životní prostředí
Naučná stezka
Během jara a léta jsme ve spolupráci s řadou odborníků připravili textové a obrazové
podklady pro další dvě tabule naší naučné stezky "Brněnská přehrada, jak ji neznáte".
Během října jsme nechali informační panely vyrobit a první listopadovou neděli jsme je
za značného zájmu médií instalovali do terénu v blízkosti Brněnské přehrady.
Návštěvníci přehrady tak mají od té doby možnost dozvědět se něco nového o stavu
našich lesů, rybách žijících v přehradě či příčinách každoročního kvetení vody v nádrži.
Nezapomněli jsme však ani na téma dopravní. Zájemci si tak mohou přečíst o úspěších
britského občanského hnutí proti výstavbě dalších dálnic. Tímto tématem chceme opět
připomenout, že příroda v okolí přehrady je akutně ohrožena plánem na výstavbu
rychlostní silnice R43.
Společně s instalací nových informačních panelů u přehrady jsme též vydali doplněnou a
aktualizovanou verzi plnobarevného propagačního letáčku o naučné stezce. Od prosince
je navíc všem zájemcům k dispozici i internetová verze naučné stezky. Na našich
internetových stránkách tak mají možnost seznámit se s přírodními hodnotami okolí
Brněnské přehrady i ti, kteří nejsou z Brna či blízkého okolí.
Doprava
Stálicí mezi kampaněmi brněnské místní skupiny zůstala i v roce 2000 kampaň proti
výstavbě rychlostní silnice R43 kolem Brněnské přehrady. Ačkoliv je již třetím rokem
stále zpracovávána studie vlivu této stavby na životní prostředí, ani během roku 2000
nebyla tato studie dokončena. Přesto, nebo spíš právě proto probíhala celý rok i
pravidelná jednání Občanské poradní skupiny k R43, jejíž práce se aktivně účastníme.
Prostřednictvím těchto jednání se zástupci investora stavby a dotčených orgánů státní
správy se nám nakonec podařilo prosadit, že do zpracovávané dokumentace budou
zahrnuty i další alternativní varianty a návrhy, které vzešly z připomínek občanů a
občanských sdružení.
Na naše pozvání navštívil Brno americký dopravní odborník Donald Chen. Poté, co se
seznámil s fungováním dopravního systému města Brna, veřejně na tiskové konferenci a
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přednášce prohlásil, že stojí za požadavkem našeho sdružení dálnici R43 nestavět a
podporuje obranu centra města proti automobilismu tak, jak ji předpokládá naše
alternativní aktivní nulová varianta.
Tradičně nabitý veřejnými akcemi k dopravě byl první listopadový týden. V rámci Dne
bez aut, vyhlašovaného ekologickým sdružením Děti Země, jsme v Brně spolupořádali
veřejnou besedu s kandidáty voleb do krajského zastupitelstva. Nad budoucností
dopravy na Brněnsku přišlo s politiky diskutovat na sto občanů.
Za účasti více než stovky cyklistů proběhl též 5. ročník cyklistické jízdy městem.
Tentokrát jsme jej zaměřili na podporu cyklistické dopravy v Brně. Účastníci akce
podepisovali otevřený dopis primátorovi města Brna, ve kterém požadovali výstavbu
cyklistických stezek především v centru města, kde je jich nejvíce zapotřebí.
V rámci našich dopravních aktivit jsme se v roce 2000 účastnili též několika správních
řízení na významné dopravní stavby. Připomínkovali jsme dokumentaci o vlivu stavby
na životní prostředí jak v případě dvou velkých staveb na brněnském velkém městském
okruhu, tak v případě projektu tunelu pod Červenohorským sedlem v Jeseníkách.
Aktivisté brněnské místní skupiny se též zúčastnili 2. brněnské pouliční slavnosti, která
se konala 2. června na Moravském náměstí v Brně. Podpořili jsme tak snahu
organizátorů upozornit formou pouličního kulturního programu na stále se zhoršující
dopravní situaci v centru města.
Temelín
Od února do září se NESEHNUTÍ zapojilo též do kampaně koalice 140 občanských
sdružení Referendum 2000 za vypsání referenda o osudu jaderné elektrárny Temelín. Od
poloviny dubna, kdy byla zveřejněna petice vyzývající vládu a poslance k přijetí zákona,
který by konání referenda umožnil, se aktivisté NESEHNUTÍ podíleli na sběru podpisů
pod tuto výzvu. Také díky jim se podařilo během necelých třech měsíců sebrat 115 000
podpisů. V rámci kampaně za referendum uspořádala brněnská skupina řadu
informačních stánků v ulicích, koncert dixielandové kapely a vystoupení bubeníků na
náměstí Svobody či koncert rockových kapel v pisáreckém parku.
Aktivisté NESEHNUTÍ se též zúčastnili veřejného shromáždění před úřadem vlády, na
kterém více než tři stovky přítomných občanů včetně známých osobností veřejného
života požadovaly vypsání referenda o Temelínu.
Kampaň vrcholila během první poloviny července, kdy probíhal již tradiční protestní
tábor u Temelína. Bohužel v té době též došlo k zahájení zavážení jaderného paliva do
reaktoru prvního bloku jaderné elektrárny a šance na zvrat v celé kauze tak výrazně
poklesly. Ani 115 000 podpisů nepřimělo politiky k snaze o uzákonění institutu
referenda a jeho použití v případě konečného rozhodnutí v tak zásadní otázce, jako je
spuštění jaderné elektrárny.
I přes neúspěch v této kampani se NESEHNUTÍ dále účastní např. řízení o posouzení
vlivu projektových změn na elektrárně na životní prostředí.
HYPERMARKETY
Na podzim 2000 zahájilo NESEHNUTÍ zbrusu novou kampaň nazvanou "Zaostřeno na
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hypermarkety". Jejím cílem je jednak seznámit veřejnost s negativními dopady (vzrůst
dopravního zatížení, vylidňování městských center, likvidace malých obchodníků,
zvyšování nezaměstnanosti atd.) těchto obřích nákupních center na regiony postižené
jejich výstavbou a bránit jejich další expanzi.
Nejdříve jsme vydali leták "Příliš drahá sleva", který obsáhle vysvětluje naše argumenty
proti velkým obchodním řetězcům. Důležitou součástí je i úvodní vyjasnění
terminologie a stručný popis aktuální situace u nás.
Po vydání letáku následoval seminář, určený především aktivistům nevládních
organizací, občanským iniciativám a zástupcům místních samospráv. Během dvou dnů
na něm vystoupila desítka přednášejících, mezi nimi například sociolog Jan Keller,
brněnská zastupitelka Jana Drápalová, člen Ekologického právního servisu Pavel Franc,
architektka Milada Vorlová, dále např. představitelé ČSOP, Dětí Země nebo sdružení
Lučina. O seminář byl velký zájem a proto jsme z něj vydali sborník, obohacený o
příspěvky dalších odborníků. Publikace je k dispozici na adrese NESEHNUTÍ Brno.
Součástí kampaně je i putovní výstava s tematikou hypermarketů a internetové stránky
http://www.hyper.cz. NESEHNUTÍ Brno také shromažďuje veškeré tiskové materiály
týkající se tohoto tématu a nabízí je dalším nevládním organizacím či občanským
iniciativám k jejich vlastním kampaním.
Koncem roku 2000 se NESEHNUTÍ Brno zapojilo do územního řízení o plánované
výstavbě obchodně-zábavního centra Plaza.
Proti globálnímu oteplování
V polovině listopadu proběhla v nizozemském Haagu mezinárodní konference o
klimatických změnách. Na ní se státy celého světa měly dohodnout, jakými konkrétními
způsoby budou snižovat emise skleníkových plynů. Podpořit tento záměr přijelo do
Haagu i několik tisíc demonstrantů, mezi nimi i česká výprava aktivistů NESEHNUTÍ,
Hnutí Duha a dalších organizací. Ti také uspořádali protestní akci před budovou
Mezinárodního soudního dvora na podporu jihoamerických Indiánů z kmene Uwa,
ohrožených aktivitami nadnárodní firmy Oxidental Oil. Hlavní akcí konanou v průběhu
konference bylo společné stavění symbolické hráze z pytlů s pískem kolem
kongresového centra. Během hodiny na šest tisíc účastníků postavilo 360 metrů dlouhou
a 1,6 metrů vysokou hráz. Přes snahu ekologů i zástupců některých, zejména evropských
států skončila celá konference krachem a k dohodě o snížení emisí nedošlo.
Práva zvířat
Při naší činnosti zaměřené na ochranu zvířat věnujeme stěžejní pozornost osvětě, s čímž
také souvisejí aktivity, které jsme uskutečnili v roce 2000.
Ve spolupráci s knihovnou J. Mahena v Brně - Bohunicích se nám podařilo uspořádat
sérii přednášek o právech zvířat. Přednášky s názvem "Koupíme si zvířátko?" se
uskutečnily 10., 12. a 13. dubna a přišlo na ně 8 tříd třeťáků a 1 třída prvňáků. Mluvili
jsme hlavně o tom, jaká zvířata si (ne)pořídit do paneláku, jak se o ně starat, na co při
tom nezapomenout a dostalo se i na problematiku opuštěných zvířat a útulků. Na závěr
každé přednášky jsme rozdávali dětem letáčky o opuštěných zvířatech.
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V roce 2000 jsme se připojili k Světovému dni vegetariánství. Ten je každoročně
připomínán vždy 1. října již od poloviny 70. let, kdy byl vyhlášen jako oslava zdravého
životního stylu, šetrného jak ke zvířatům, tak i k životnímu prostředí. Na brněnském
náměstí Svobody jsme instalovali informační panely s fotografiemi a materiály o
ochraně zvířat, týrání zvířat ve velkochovech a vegetariánství. Součástí akce byla i
vegetariánská ochutnávka, která se setkala s příznivým ohlasem veřejnosti.
Od října se NESEHNUTÍ stalo součástí celosvětové kampaně koordinované
nizozemskou organizací Comité Anti Stierenvechten proti býčím zápasům ve Španělsku.
Připojilo se k ní celkem 135 organizací ve 27 zemích světa, které rozšířily na 300 000
protestních pohlednic adresovaných španělským církevním představitelům s žádostí, aby
se zasadili za zastavení zneužívání býků během katolických fiest.
Během roku jsme vydali další informační materiál věnovaný právům zvířat, a to
rozsáhlý leták "Jídlo bez krutosti". Leták se podrobně zabývá nejen týráním zvířat ve
velkochovech, ale i jejich dopadem na životní prostředí a nabízí řešení v podobě
vegetariánství a veganství.
Ze zákulisí NESEHNUTÍ Brno
Srpen 2000 přinesl pro NESEHNUTÍ Brno jednu velkou změnu - přestěhovali jsme se.
Po dvou letech jsme se rozhodli opustit naši útulnou, avšak nadále již zcela nevyhovující
(pouhých 24 m2) kancelář na Pellicově ulici a nové útočiště jsme nalezli na Údolní 44.
Nová kancelář má dvě velké místnosti v přízemí a nachází se nedaleko centra města,
přímo u zastávky tramvaje č. 4 (zastávka Úvoz).
Nové prostory nám dávají možnost realizovat aktivity, které dříve nebylo možné
uskutečnit. Především se jedná o otevření knihovny pro veřejnost. Dvakrát týdně (každé
pondělí a středu od 10:00 do 12:00 a od 16:00 do 18:00) nabízíme řadu publikací z
oblasti lidských práv, ochrany zvířat, práv žen a feminismu, ochrany životního prostředí
atd. Kompletní seznam půjčované literatury, nabízející bezmála 200 položek, si můžete
přečíst na našich internetových stránkách.
A ještě jednu změnu přinesl loňský rok - NESEHNUTÍ Brno získalo díky grantové
podpoře prvního placeného zaměstnance na plný úvazek. I nadále však NESEHNUTÍ
zůstává organizací založenou na práci neplacených dobrovolníků - při poměru jeden
zaměstnanec ku dvěma desítkám dobrovolníků to ani jinak nejde a žádné radikální
změny v tomto směru do budoucna neplánujeme.
I v roce 2000 sloužil k informování o činnosti NESEHNUTÍ dvouměsíčník ALARM,
který vydáváme v několikasetkusovém nákladu a distribuujeme jej zdarma (stačí poslat
na naši adresu 9 Kč známku na jedno číslo na poštovné). ALARM můžete nově dostávat
také prostřednictvím elektronické pošty.
Nedílnou součástí našich informačních kampaní jsou pravidelně aktualizované
internetové stránky - http://nesehnuti.ecn.cz. Na nich naleznete nejenom všechny
doposud vydané materiály, včetně elektronické verze zpravodaje ALARM, ale i spoustu
dalších zajímavostí. Internet je zároveň tím nejjistějším způsobem, jak se včas dozvědět
o veškerých našich aktivitách. Jsme rádi, že váš zájem o naše stránky utěšeně roste, a
proto jim budeme i nadále věnovat značnou pozornost. Stránky NESEHNUTÍ si oblíbili
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také pracovníci Ministerstva vnitra ČR, kteří je navštěvují prakticky každý den.

NA ZÁVĚR
Pokud Vás naše činnost zaujala a rádi byste něco podobného podnikli ve svém městě,
ale nevíte, jak začít, pak tu pro Vás máme několik nápadů.
Co může udělat každý sám
Jste-li zatím osamocený jednotlivec či jednotlivkyně, můžete začít například šířením
informačních materiálů. Za dobrovolný příspěvek Vám rádi zašleme téměř libovolný
počet kusů těchto našich tiskovin.
Dále si u nás můžete objednat náš dvouměsíční informační zpravodaj ALARM. Máte-li
zájem o jeho tištěnou podobu stačí poslat obálku s Vaší nadepsanou adresou a nalepenou
9 Kč známkou. Zpravodaj též můžete dostávat v elektronické podobě prostřednictvím
e-mailu. Tyto materiály můžete sami šířit v knihovnách, knihkupectvích, čajovnách,
prodejnách zdravé výživy, ekocentrech atd., vyrobit z nich nástěnku ve škole či v
zaměstnání nebo je umístit do veřejně přístupné vývěsní skříňky. Můžete podle nich také
zpracovat krátký článek do místních novin. Dále můžete uspořádat ve Vašem městě
veřejnou besedu nebo přednášku ve škole na některé z témat, které považujete za zvláště
zajímavé či aktuální. Je možné, aby jako host přijel někdo z NESEHNUTÍ.
Proč je dobré založit místní skupinu
Rozroste-li se Vaše aktivita natolik, že budete chtít dělat něco víc, je možné založit
místní skupinu NESEHNUTÍ. Vyzbrojeni právní subjektivitou se pak můžete sami
účastnit správních řízení, ve kterých jsou dotčeny zájmy ochrany přírody (výstavby
supermarketů, dálnic, spaloven apod.), vést vlastní lokální kampaně s cílem zabránit
další devastaci přírody.
V rámci kampaní můžete organizovat protestní akce či pořádat veřejné besedy, na nichž
se k řešení konkrétních problémů obce scházejí občané. Místní skupina má též právo
podávat trestní oznámení na společnosti či jednotlivce porušující zákony (např. zákon na
ochranu přírody a krajiny, na ochranu zvířat proti týraní, trestní zákon zakazující
propagaci rasismu, fašismu atd.).
Jako sdružení můžete realizovat společné projekty s jinými organizacemi, vytvářet a
udržovat dobré kontakty s místní samosprávou, o důležitých věcech jednat s orgány
státní správy.
Jako aktivist(k)a NESEHNUTÍ máte možnost usilovat o změnu Vašeho okolí směrem ke
stavu, kdy se na rozhodování podílejí i ti, kterých se rozhodnutí týkají. Svou činností
můžete názorně ukazovat, že odpovědný vztah k přírodě i k lidem vycházející a
realizovaný skrze aktivitu zdola není jen naivním snem utopistů, ale již dnes
realizovanou praxí.
Pokud s našimi aktivitami sympatizujete, ale nemůžete se osobně zapojit do činnosti,
budeme Vám vděčni i za jakoukoliv finanční pomoc. Své příspěvky můžete zasílat na účet
číslo 8010-0703401193/0300 (variabilní symbol 158) vedený u ČSOB v Brně. Chcete-li
dostávat pravidelně naše informační materiály, pošlete nám i svoji adresu. Předem Vám
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za Vaši pomoc děkujeme.

Voleným statutárním orgánem NESEHNUTÍ je Rada. Jejími členy v roce 2000 byli:
Mgr. Martin Ander, Pavla Blažková (zástupkyně místní skupiny Bystřice p. H., od října
do prosince), Mgr. Filip Fuchs (do května a od října), Michal Kozák (zástupce místní
skupiny Bystřice p. H.; do října), Kateřina Lišková (do října), Mgr. Kristýna Rytířová
(od května), Milan Štefanec (zástupce místní skupiny Brno), David Němec (od května),
Tomáš Čabla (zástupce místní skupiny Napajedla), Jan Karásek (zástupce místní skupiny
Kojetín, od října), Michal Kopecký (zástupce místní skupiny Vysoké Mýto, od října).

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000
Příjmy
Zůstatek z roku 1999
Hnutí Duha
Nadace Open Society Fund
Nadace Partnerství
Společnost člověk v tísni při ČT
Dary
Úroky

103 100 Kč
104 000 Kč
117 500 Kč
113 000 Kč
20 000 Kč
36 220 Kč
760 Kč

Celkem

494 580 Kč
Výdaje

Tisk informačních materiálů
Kancelářské a materiální výdaje
Mzdy a autorské odměny
Cestovné
Poštovné a telefony
Nájem a provozní náklady
Bankovní poplatky
Ostatní výdaje

76 100 Kč
14 370 Kč
64 800 Kč
14 700 Kč
29 010 Kč
23 510 Kč
1 400 Kč
41 200 Kč

Celkem

265 090 Kč

Zůstatek 229 490 Kč je vázán na realizaci projektů probíhajících i v roce 2001.

(zpět)

27.1.2012 14:43

