Pozvánka na diskusi
Vážení přátelé,
Nadace Forum 2000, Amnesty International Česká republika a Ústav mezinárodních
vztahů, v.v.i. Vás srdečně zvou na panelovou diskusi s názvem OSOBNÍ
SVĚDECTVÍ: GAZA A IZRAEL OPTIKOU LIDSKÝCH PRÁV, která se uskuteční v
rámci doprovodného programu letošní konference Forum 2000.
Otázka lidských práv na Blízkém Východě je v současné době více než aktuální.
V září vydaná zpráva OSN o porušování lidských práv během vojenské operace
v Gaze na přelomu let 2008 a 2009 shledala odpovědnost za zločiny proti lidskosti na
obou stranách - Izraele a Hamásu. Diskuse se pokusí na základě osobního příběhu
popsat širší souvislosti dlouhotrvajícího palestinsko-izraelského konfliktu.
Účastníci diskuse:
Izzeldin Abuelaish, lékař a mírový aktivista z Gazy
Marek Čejka, právník a politolog z Ústavu mezinárodních vztahů, Praha
Dáša van der Horst, ředitelka Amnesty International ČR
Diskusi bude moderovat Tomáš Lindner, redaktor časopisu Respekt.
Kdy: úterý 13. října 2009, 17:00 - 18:30
Kde: Goethe Institut, Velký sál, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1
Vstup na diskusi je zdarma a je otevřen široké veřejnosti. Pracovním jazykem bude
angličtina.
Na Vaši účast se těší,
tým Amnesty International ČR a Nadace Forum 2000

Debata je doprovodnou akcí konference Forum 2000
„Demokracie a svoboda v multipolárním světě“, 11. – 13. 10. 2009
www.forum2000.cz

Dear Friends,
The Forum 2000 foundation, Amnesty International Czech Republic and the Institute of
International Relations Prague cordially invite you to a panel discussion entitled
‘PERSONAL TESTIMONY: GAZA AND ISRAEL, THE HUMAN RIGHTS VIEW’. The
event is part of the associated program of the Forum 2000 conference.
With the publication of the UN mandated Goldstone Missions report on the Gaza
conflict in September, the human rights situation in Middle East has once again captured
headline news. The report concluded that both Israeli forces and Palestinian armed
groups committed grave violations of international law, including war crimes and
possibly crimes against humanity. Based on a personal story, the discussion will try to
draw attention to the root and underlying causes of the long-running Israeli-Palestinian
conflict.
Guests:
Izzeldin Abuelaish, doctor and peace activist from Gaza
Marek Čejka, lawyer and political scientist, Institute of International Relations Prague
Dáša van der Horst, director of Amnesty International Czech Republic
Tomáš Lindner, journalist, Respekt magazine, chair of the panel discussion.
Date: Tuesday 13th of October 2009
Time: 17:00 – 18:30
Location: Goethe Institute, Large Hall, Masarykovo nábřeží 32, Prague 1
The event is free of charge, no accreditation required. It is open to all interested.
Working language – English.
Looking forward to seeing you at the conference,
the team of Amnesty International CR and Forum 2000 Foundation.
Discussion is part of events accompanying the Conference Forum 2000
“Democracy and Freedom in a Multipolar World“, October 11-13, 2009
www.forum2000.cz

