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Úvod
Občanská společnost je nedílnou součástí života v demokratických státech a často funguje
jako záruka jejich demokratických principů.1 I přes všeobecné uznání prospěšnosti
existence třetího sektoru se v posledních několika letech stále více rozšiřuje fenomén tzv.
„zmenšujícího se prostoru“ pro občanskou společnost. Snaha omezit fungování
občanských aktivit ze strany vládnoucích složek existovala i dříve zejména z důvodu
otevřené kritiky nekalých praktik politiků, kterou vedli zástupci různých organizací. Co je
v současnosti jiné, je rozsah těchto tendencí. Více než šedesát zemí v období 2016–2017
omezilo svobodu shromažďování a přístup organizací občanské společnosti k finančním
prostředkům.2 Fenomén zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost se také
objevuje v různých zemích bez ohledu na teritoriální umístění i míru demokracie.3
Mezi tyto země se může relativně nově zařadit i Moldavsko. Současnou
moldavskou politickou situaci je nutné chápat v kontextu konceptu state capture („převzetí
státu“), který představuje stav, kdy je politická moc de facto soustředěna do rukou úzké
skupiny vlivných lidí. V Moldavsku je tato skupina vedena oligarchou a jedním
z nejbohatších Moldavanů Vladimirem Plahotniucem.4 Plahotniuc do parlamentních voleb
v únoru 2019 nezastával žádnou oficiální státnickou funkci, byl pouze předsedou
Demokratické strany Moldavska, která v roce 2016 po zhruba deseti měsících protestů
v důsledku korupčního skandálu vytvořila vládu. Od té doby získávala strana v čele
s Plahotniucem vliv na klíčové státní instituce, jakými jsou např. Ústavní soud, Ústřední
volební komise, Národní antikorupční centrum a další.5 Ve snaze udržet se u moci
Demokratická strana různými způsoby omezovala hlasy nezávislých médií, opozičních
stran a občanského sektoru.6

„Ghid pentru ONG‐urile de utilitate publică din Republica Moldova. Noutăţi legislative – considerații
generale și aplicabilitatea practică“, oficiální webová stránka Ministerstva spravedlnosti Moldavské
republiky, http://www.justice.gov.md/public/files/don/webmail.pdf (náhled 4. 5. 2019).
2
Saskia Brechenmacher, Civil Society Under Assault: Repression and Responses in Russia, Egypt, and
Ethiopia (Washington DC, Carnegie Endowment for International Peace, 2017), 5,
https://carnegieendowment.org/files/Civil_Society_Under_Assault_Final.pdf (náhled 2. 5. 2019).
3
Brechenmacher, Civil Society Under Assault, 5.
4
„State Capture: the Case of the Republic of Moldova“, webová stránka Transparency International
Moldova, 9, http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2017/06/TI_Moldova_State_Capture.pdf
(náhled 2. 5. 2019).
5
„State Capture: the Case of the Republic of Moldova“, 8, 15.
6
„Contextul preelectoral 2019“, jedna z webových stránek organizace Asociace pro participativní demokracii
„ADEPT“ zaměřená na informace o volbách v Moldavsku, http://alegeri.md/w/Contextul_preelectoral_2019
(náhled 8. 5. 2019).
1
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Zmenšující se prostor pro občanskou společnost je nový a relativně neprobádaný
fenomén, který si zaslouží větší akademickou pozornost. Jeho hlubší pochopení může
pomoci vytvořit adekvátní reakci a obranné mechanismy vůči rostoucím hrozbám pro
demokracii. Moldavsko sice není geopoliticky ani ekonomicky významný stát, ale i
studium malého případu může pomoci k pochopení globálního fenoménu. Mimo to je
Moldavsko příjemcem rozsáhlé rozvojové pomoci od zahraničních donorů, která cílí také
na podporu občanské společnosti. Česká republika se ve srovnání s USA a EU jako celkem
nevyskytuje na předních místech v částce finanční pomoci. Moldavsko je nicméně jednou
z prioritních zemí z hlediska programu rozvojové spolupráce ČR.7 Pro zahraniční donory je
důležité se dobře orientovat v reáliích daného státu, obzvláště v současnosti, kdy šíření
dezinformací výrazně ovlivňuje veřejné mínění. Moldavsko a někteří jeho zahraniční
donoři nejsou výjimkou.8 Zmenšující se prostor pro občanskou společnost v této zemi je
také velmi aktuální téma zejména v kontextu zatím nejkritičtější rezoluce Evropského
parlamentu ohledně implementace asociační dohody v Moldavsku ze 14. listopadu 2018,
kde je prostředí občanské společnosti jednou z nejvíce kritizovaných oblastí.9
Práce se zaměřuje na zkoumání prostředí občanské společnosti v období od 15.
března 2017, kdy Demokratická strana oznámila úmysl zavést nový volební systém.
V reakci na změnu řada organizací občanské společnosti začala protestovat a vydávat
nesouhlasná prohlášení. Od této chvíle vládní představitelé začali občanskou společnost
systematicky napadat.10 Konec zkoumaného období je stanoven na 24. února 2019, kdy se
konaly parlamentní volby. Volby v demokratických nebo částečně demokratických státech
obecně obvykle mění personální složení voleného orgánu, je tedy možné, že také ovlivní
přístup k občanské společnosti. Analýza povolebního období a zjištění, jestli ke změně
opravdu došlo, ale není z důvodu krátkého odstupu součástí výzkumu této práce. Co se
týče teritoriálního vymezení, práce se zaměřuje na území Moldavské republiky bez
Podněstří. Důvodem je fakt, že prostředí občanské společnosti i přístup de facto vládních
elit vůči ní je v tomto separatistickém regionu výrazně odlišný od zbytku Moldavska. Je
„Prioritní země 2018–2023“, oficiální webová stránka Ministerstva zahraničních věcí České republiky,
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/prioritni_zeme_201
8_2023/index.html (náhled 4. 5. 2019).
8
„Infotag-Analytics No. 35 (484), 12 September 2018“, webová stránka moldavské tiskové agentury Infotag,
http://www.infotag.md/ (náhled 6. 10. 2018).
9
„Infotag-Analytics No. 45 (494), 21 November 2018“, webová stránka moldavské tiskové agentury Infotag,
http://www.infotag.md/ (náhled 7. 12. 2018).
10
Sorina Macrinici (programová ředitelka organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska) v rozhovoru
s autorkou 8. 2. 2019.
7
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zde nižší míra uplatňování principů demokratického státu, legislativa není de facto
uplatňována a byl zde např. přijat zákon o zahraničních agentech.11
Cílem práce je zodpovědět na otázku, v čem případ Moldavska odpovídá konceptu
zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost definovaného Saskií Brechenmacher.
Práce vychází z předpokladu, že daná situace odpovídá konceptu zmenšujícího se prostoru
částečně, zásadní rozdíl spočívá v dosavadním nepřijetí restriktivní legislativy.
Z

teoretického

hlediska

je

tato

práce

disciplinovanou

interpretativní

jednopřípadovou studií definovanou Johnem Odellem v článku „Case Study Methods in
International Political Economy“ a Michalem Kořanem ve stati „Jednopřípadová studie“
z publikace Jak zkoumat politiku.12 Disciplinovaná interpretativní studie představuje
zkoumání případu prostřednictvím již definované teorie nebo konceptu. Pro analýzu
situace v Moldavsku byl zvolen koncept zmenšujícího se prostoru, který definovala Saskia
Brechenmacher na základě případů Ruska, Egypta a Etiopie v závěru publikace Civil
Society Under Assault.13 Koncept představuje tři hlavní rysy zužujícího se prostoru,
kterými jsou: taktiky, dopad a mezinárodní reakce. Každý z těchto hlavních rysů zahrnuje
několik dílčích parametrů, prostřednictvím kterých lze zjistit, jestli situace v určitém státě
odpovídá zmenšujícímu se prostoru pro občanskou společnost.
Co se týče zdrojů, z velké části se tato práce opírá o polostrukturované rozhovory
se zástupci některých organizací moldavské občanské společnosti. Metodologie jejich
výběru i teoretický základ rozhovorů je blíže popsán v první kapitole této práce. Během
zpracovávání dat bylo přihlédnuto k možnému zaujetí dotazovaných vzhledem k jejich
aktivitám. V některých částech rozhovorů dotazovaní hodnotili situaci z obecného
hlediska, ne z pohledu a situace konkrétní organizace, což bylo cílem. Tento fakt byl při
analýze dat reflektován. Kromě rozhovorů se práce mezi primárními zdroji opírá také o
různé texty a články publikované organizacemi občanské společnosti. Hlavními takovými
texty při mapování útoků proti organizacím byly tzv. radiografie obsahující chronologický

„Libertatea de exprimare și întrunire din regiunea transnistreană, în atenția CtEDO“, oficiální webová
stránka organizace Promo-LEX, https://promolex.md/14368-libertatea-de-exprimare-si-intrunire-dinregiunea-transnistreana-in-atentia-ctedo/?lang=ro (náhled 8. 5. 2019); „Report: Visit by the Conference of
INGOs of the Council of Europe to Chisinau Participation of NGOs in the decision-making process in the
Republic of Moldova, 9-11 November 2015“, oficiální webová stránka Rady Evropy,
https://rm.coe.int/1680594197 (náhled 4. 5. 2019).
12
John Odell, „Case Study Methods in International Political Economy“ International Studies Perspectives
2, č. 2 (2001): 163–165, www.ebscohost.com (náhled 6. 12. 2018); Michal Kořan, „Jednopřípadová studie“,
v Jak zkoumat politiku, ed. Petr Drulák a kol. (Praha: Portál, 2008), 29–61.
13
Brechenmacher, Civil Society Under Assault.

11

4

výčet všech incidentů, které lze považovat za útoky vedené vládními představiteli, jejich
sympatizanty a jimi ovlivňovanými masmédii. Radiografie, které během zkoumaného
období vznikly, byly dvě, jedna zaměřená na dobu od září 2016 do prosince 2017, druhá
pokrývající rok 2018.14 Mezi dalšími texty vydávanými organizacemi, které byly v práci
využity, patří různé společné deklarace kritizující přístup vládních představitelů
k občanské společnosti nebo konkrétní kroky politiků, jako např. změnu volebního
systému.15 U těchto primárních zdrojů je třeba brát v potaz, že se jedná o pohled zevnitř,
tedy operační prostor hodnotí organizace a jejich členové, kteří jsou v této věci přímo
zainteresováni.
Z oblasti sekundárních zdrojů práce čerpá z rozsáhlejších publikací a odborných
článků zejména v oblasti teoretického ukotvení práce a v podkapitole zaměřené na pozadí
útoků proti organizacím občanské společnosti. Nižší míra využití odborných publikací a
článků v této práci je dána zejména aktuálností tématu a z toho vyplývající absencí
odborné literatury. Výjimkou je publikace Saskie Brechenmacher, z níž tato práce čerpá
konceptuální ukotvení.16
Mezi hlavní sekundární zdroje této práce patří zpravodajské servery. Při výběru
bylo důležité přistupovat obezřetně k těm, které zastávají provládní rétoriku. Za
důvěryhodné nezávislé zpravodajské servery lze považovat Ziarul de Gardă, Radio
Europa Liberă a Sic.md. Mezi nezávislá masmédia v Moldavsku lze zařadit také televizní
kanál TV8, který na svých webových stránkách zveřejňuje textovou verzi hlavního
zpravodajského vysílání. Z jiných serverů práce čerpá pouze neovlivnitelná data nebo se na
ně odkazuje v příkladech útoků proti organizacím občanské společnosti v masmédiích.

„Radiography of Attacks Against Non-Governmental Organizations from the Republic of Moldova
(September 2016 – December 2017)“, webová stránka organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska,
https://crjm.org/wp-content/uploads/2018/03/2016-2017-radiography-NGO-attacks-EN.pdf (náhled 2. 5.
2019);
„Radiography of Attacks Against Non-Governmental Organizations from the Republic of Moldova (1
January – 31 December 2018)“, webová stránka organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska,
http://crjm.org/wp-content/uploads/2018/02/2019-03-20-timeline-atacks-OSC_2018_final-ENG.pdf (náhled
2. 5. 2019).
15
„DECLARATION: The attempt to limit foreign funding of NGOs endangers the functioning of democracy
in Moldova and cannot, under any circumstances, be accepted“, webová stránka organizace Centrum
právnických zdrojů Moldavska, https://crjm.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-11-Declaration-MJinitiative-contrary-to-law.pdf (náhled 4. 5. 2019); „DECLARAŢIE privind modificarea sistemului electoral
în Republica Moldova
la Reuniunea anuală de implementare a dimensiunii umane a OSCE“, webová stránka organizace Asociace
pro participativní demokracii „ADEPT“, http://www.e-democracy.md/files/pr/2017-09-13-declaratie-sistemelectoral-osce.pdf (náhled 4. 5. 2019).
16
Brechenmacher, Civil Society under Assault.
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Přínosným zdrojem byly pro psaní práce také články moldavské tiskové agentury Infotag.17
Infotag mj. používá velvyslanectví ČR v Kišiněvě pro vypracovávání čtvrtletních zpráv o
dění v zemi, což vypovídá o její hodnověrnosti. Články Infotagu zastávají velmi kritické
stanovisko vůči vládním představitelům Moldavska.
Práce samotná je rozdělena do tří kapitol. První se věnuje definičnímu ukotvení
základních používaných termínů jako občanská společnost, organizace občanské
společnosti a zužující se prostor pro občanskou společnost. Dále si tato kapitola stanovuje
kritéria výběru dotazovaných organizací a popisuje politické a jiné události, které lze
považovat za pozadí pro zužující se prostor pro občanskou společnost v Moldavsku. Druhá
kapitola se věnuje samotnému konceptu zužujícího se prostoru. Její struktura kopíruje
členění poslední kapitoly publikace Brechenmacher, je tedy rozdělena do tří hlavních částí
(taktiky, dopad a mezinárodní reakce) a každá z nich obsahuje několik jednotlivých
parametrů zužujícího se prostoru. Třetí kapitola na základě výsledků z té předchozí
definuje operační prostor organizací občanské společnosti v Moldavsku.

„Infotag-Analytics“, webová stránka moldavské tiskové agentury Infotag, http://www.infotag.md/ (náhled
4. 5. 2019).
17
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1

Občanská společnost a zužující se prostor

1.1 Zužující se prostor
Vzhledem ke značnému nárůstu případů omezování občanské společnosti v poslední době
ještě není tento fenomén rozsáhleji zkoumán v rámci akademické sféry. Většina článků
vznikla až v roce 2017 nebo později. Kromě publikace napsané Saskií Brechenmacher,
která zužující se prostor pro občanskou společnost konceptualizovala jako první, se
definice tohoto jevu objevuje také v článku vypracovaném Evropským parlamentem
s názvem „Zužující se prostor pro občanskou společnost: odpověď EU“. Oba texty definují
tento fenomén jako systematické porušování svobody shromažďování a fungování
občanské společnosti formálními a neformálními kroky iniciovanými vládními elitami.
Autoři článku Evropského parlamentu tvrdí, že omezování občanského prostoru mělo
počátek přibližně v letech 2004–2005, oba texty pak souhlasně zmiňují, že frekvence
tohoto jevu narostla v poslední dekádě.18 Kromě těchto dvou textů omezování operačního
prostoru popisují také kratší články vytvořené obvykle organizacemi občanské společnosti
nebo je toto téma zmíněno v programu vědeckých seminářů.19 Pro označení omezování
prostoru je v článcích použito několik různých výrazů, jako „zužující se“, „uzavírající se“
nebo „zmenšující se“ prostor. Všechny jsou ale použity ve shodném významu.20
V moldavském prostředí o zužujícím se prostoru referují organizace občanské
společnosti ve společných prohlášeních.21 Článek popisující celkový stav operačního
prostoru v Moldavsku napsala v dubnu 2018 pod záštitou Soros Foundation Moldova
Sorina Macrinici, která je programovou ředitelkou organizace Centrum právnických zdrojů

„Shrinking space for civil society: the EU response“, oficiální webová stránka Evropského parlamentu,
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578039/EXPO_STU(2017)578039_EN.pdf, 5–9
(náhled 4. 5. 2019); Brechenmacher, Civil Society under Assault, 5, 91.
19
„An Overview of Global Initiatives on Countering Closing Space for Civil Society“, webová stránka
americké nevládní organizace Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS),
https://www.csis.org/analysis/overview-global-initiatives-countering-closing-space-civil-society (náhled 4. 5.
2019); „The Shrinking Space for Civil Society“ oficiální webová stránka sdružení nadací Centrum
evropských nadací (European Foundation Centre), https://efc.issuelab.org/resources/24213/24213.pdf (náhled
4. 5. 2019); „Annual Conference 2016 Amsterdam The shrinking space for civil society – What can we do?
“, oficiální webová stránka sdružení nadací Centrum evropských nadací,
https://www.efc.be/session/shrinking-space-civil-society-can/ (náhled 4. 5. 2019).
20
„EU roadmap for engagement with Civil Society in the Republic of Moldova 2018-2020“, oficiální
webová stránka Evropské unie, https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/53368/eu-roadmap-engagementcivil-society-republic-moldova-2018-2020_en, 5 (náhled 4. 5. 2019); Brechenmacher, Civil Society under
Assault, 5.
21
Např. „Declaration on Shrinking Space for Civil Society in Moldova“, webová stránka organizace Centrum
právnických zdrojů Moldavska, https://crjm.org/wp-content/uploads/2017/09/2017-0912_HDIM_declaration_CSOs1.pdf (náhled 4. 5. 2019).
18
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Moldavska. Macrinici se věnuje v článku zejména moldavskému právnímu rámci a
pokusům vládních představitelů přijmout omezující legislativu vůči organizacím občanské
společnosti.22

1.2 Definice občanské společnosti a organizací občanské společnosti
Tato práce používá termín občanská společnost, kterou lze v širší definici popsat jako
prostor pro jednání a sdružování, který se nachází mezi trhem a státem. 23 Postihnutí celé
občanské společnosti není z hlediska kapacity práce reálné, z tohoto důvodu je zohledněna
pouze její organizovaná část, jejímiž nositeli jsou organizace. I přesto, že koncept
definovaný Saskií Brechenmacher je zaměřený na občanskou společnost jako celek, tato
práce o zobecnění výsledků výzkumu na celou občanskou společnost usilovat nebude.
Označení občanská společnost se vyskytuje v širokém množství odborných i
publicistických textů. Jeho univerzální definice, která by postihla všechny aspekty tohoto
termínu, pro které je používán, ale chybí. Přes všechny nevýhody užívání konceptu
občanské společnosti nelze jeho existenci přehlížet nebo nahradit jiným méně
problematickým termínem už jen z toho důvodu, že ho používá autorka Saskia
Brechenmacher v publikaci Civil Society Under Assault, na které tato práce staví.
S problémy, které toto označení nese, se práce vyrovnává následovně.
Podle článku “Reclaiming the ‘Third Sector’ from ‘Civil Society’” koncept
občanské společnosti oproti pojmu třetí sektor obsahuje také normativní hledisko. Třetí
sektor představuje označení pro oblast, která není součástí ani státu jakožto prvního
sektoru, ani trhu jakožto druhého. Podle definice autorů této publikace je občanská
společnost idealizovaný teoretický prostor, ve kterém se aktéři společnosti scházejí za
účelem diskuze a vytvářejí sdílené hodnoty související s našimi vyvíjejícími se
představami.24 I přesto, že autoři tohoto článku použití občanské společnosti kritizují právě
kvůli normativnímu aspektu a doporučují užívání pojmu občanská společnost nahradit
třetím sektorem, pro účely této práce je pojem občanské společnosti vhodnější.
Posuzování, jestli se v daném státu prostor pro občanskou společnost zmenšuje, vyžaduje
Sorina Macrinici, „Shrinking space for Civil Society in Moldova“, webová stránka nadace Soros
Foundation Moldova,
https://www.soros.md/files/publications/documents/Civil%20Society%20Macrinici.pdf (náhled 28. 4. 2019).
23
Marek Skovajsa a kol., Organizovaná občanská společnost v České republice (Praha: Portál, 2010), 30.
24
Jocelyn Viterna, Emily Clough a Killian Clarke, “Reclaiming the “Third Sector” from “Civil Society”: A
New Agenda for Development Studies” Sociology of Development 1, No. 1 (2015), 173–207,
https://scholar.harvard.edu/files/viterna/files/soc_of_dev_2015.pdf (náhled 18. 11. 2018); Skovajsa a kol.,
Organizovaná občanská společnost v České republice, 32.
22
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zohlednit normativní aspekt, protože svým způsobem definicí negativního stavu hledá
nastavení, jaká by občanská společnost měla být.
Oproti autorům výše zmíněného článku Marek Skovajsa nepovažuje občanskou
společnost a třetí sektor jako dva vedle sebe stojící pojmy, oba mají podle něj mírně
odlišnou definici. Organizovanou část občanské společnosti pak představuje občanský
sektor, jehož nositeli jsou organizace. Samotná občanská společnost zahrnuje kromě
organizací občanské společnosti také např. veřejná shromáždění, demonstrace i jednání
jednotlivých občanů obecně.25 Na ně se, jak už bylo výše zmíněno, práce zaměřovat
nebude.

1.3 Kritéria výběru dotazovaných organizací
Ne všechny informace důležité pro záměr práce byly dostupné v existujících primárních a
sekundárních zdrojích. Z tohoto důvodu bylo provedeno šest polostrukturovaných
rozhovorů se zástupci organizací občanské společnosti. Ve snaze získat co nejužitečnější
informace pro účely práce bylo pro výběr dotazovaných organizací stanoveno několik
kritérií.
Podle posledního mapování organizací občanské společnosti provedeného delegací
EU v Moldavsku bylo k datu 18. 4. 2018 registrováno 11 562 nekomerčních organizací,
z toho 8 570 bylo organizací občanské společnosti.26 Přes dělení na nekomerční organizace
a organizace občanské společnosti, které rozlišuje dokument EU, moldavský právní rámec
vnímá oba termíny jako synonymum. Kromě obecných opatření z ústavy, občanského
zákoníku a zákonů týkajících se práva na svobodu slova a svobodu shromažďování,
organizace občanské společnosti upravuje především zákon o veřejných asociacích (č.
837/1996) a dále zákon o nadacích (č. 581/1999) a zákon o filantropii a sponzorství (č.
1420/2002). Všechny tři zákony s termínem organizace občanské společnosti vůbec
nepracují.27 V jiných případech, např. v zákoně o schválení Strategie rozvoje občanské

Marek Skovajsa a kol., Organizovaná občanská společnost v České republice (Praha: Portál, 2010), 30–31.
„EU roadmap for engagement with Civil Society in the Republic of Moldova 2018-2020“, 2.
27
Oficiální databáze moldavských zákonů poskytovaná Ministerstvem spravedlnosti Moldavské republiky:
LEGE Nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, v překladu „ Zákon o veřejných asociacích“,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=325424 (náhled 4. 5. 2019);
LEGE Nr. 581 din 30.07.1999 cu privire la fundaţii, v překladu „Zákon o nadacích“,
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311692&lang=1 (náhled 4. 5. 2019).
LEGE Nr. 1420 din 31.10.2002 cu privire la filantropie şi sponsorizare, v překladu „Zákon o filantropii a
sponzorství“, http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312770&lang=1 (náhled 4. 5.
2019).
25

26
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společnosti pro období 2018–2020, je používán termín nekomerční organizace i termín
organizace občanské společnosti, a to ve shodném významu.28
V článku „Smršťující se prostor pro občanskou společnost v Moldavsku“ autorka
Sorina Macrinici s odkazem na státní registr nekomerčních organizací, který je bohužel
veřejně nepřístupný,29 používá termín nekomerční organizace a organizace občanské
společnosti jako synonymum. Řadí mezi ně kromě veřejných asociací, soukromých
institucí a nadací také odborové a náboženské organizace.30 Tyto dva typy s největší
pravděpodobností EU Roadmap vnímá jako nekomerční organizace, ne však jako
organizace občanské společnosti. Tato práce používá termín organizace občanské
společnosti v širším slova smyslu, tedy řadí mezi ně i odborová a náboženská uskupení,
stejně tak používá termín organizace občanské společnosti jako synonymum pro
nekomerční organizaci.
Užší výběr organizací z tohoto širokého souboru byl proveden s ohledem zejména
na jeden parametr konceptu definovaného Saskií Brechenmacher, kterým je „omezený
počet poškozených organizací“. Autorka tvrdí, že typickým znakem pro zužující se prostor
pro občanskou společnost je vedení útoků proti úzké skupině organizací. Tyto případy pak
mají odradit další, které by se mohly od vybraných inspirovat. Autorka také tvrdí, že je
tento výběr zaměřen na jádro nejaktivnějších organizací, které nejvíce ohrožují vládnoucí
složku.31 Z tohoto důvodu bylo potřeba pro účely práce najít organizace, které jsou nejvíce
aktivní, jejich zaměření ovlivňuje širokou škálu obyvatel a součástí jejich aktivit je i
legislativní agenda, tedy snaha o změnu zákonů a kritické hodnocení defektů demokracie a
dobrého vládnutí čelných představitelů moldavské politiky. Zaměření se výhradně na
organizace, které jsou ze strany vládních činitelů omezovány, není manipulací, protože
práce nemá za cíl dokázat, že v Moldavsku k omezování operačního prostoru dochází.
Podle řady hodnocení rozvojových partnerů Moldavska k určitým rysům zužujícího se
prostoru prokazatelně dochází.32 Cílem práce je zmapovat, jakým způsobem k tomu
„LEGE Nr. 51 din 23.03.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada
2018–2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea
Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020“, oficiální databáze moldavských
zákonů, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375430 (náhled 4. 5. 2019).
29
„Portalul Guvernamental al Datelor Deschise“, oficiální webová stránka vlády Moldavské republiky,
http://date.gov.md/ckan/user/login?came_from=http://date.gov.md/ckan/dataset/4769-registrul-de-stat-alorganizatiilor-necomerciale (náhled 4. 5. 2019).
30
Macrinici, „Shrinking space for Civil Society in Moldova“, 2.
31
Brechenmacher, „Civil Society Under Assault“, 94.
32
Macrinici, „Shrinking space for Civil Society in Moldova“; „EU roadmap for engagement with Civil
Society in the Republic of Moldova 2018-2020“.
28
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dochází a v jakých aspektech. Pro výběr nejvhodnějších organizací práce stanovuje tři
základní kritéria: aktivita, vliv na obyvatelstvo a legislativní agenda a kritické hodnocení
čelných představitelů.
Aktivních organizací občanské společnosti, tedy organizací, které v současnosti
vykazují alespoň nějakou činnost, je přibližně polovina.33 U této aktivní části organizací
lze jejich následnou četnost aktivit měřit podle toho, jak často vykonávají činnost, k níž se
zavazují ve stanovách nebo na svých webových stránkách. V zásadě lze považovat za
aktivní ty organizace, které jsou zapojeny do několika projektů najednou a o své činnosti
informují veřejnost prostřednictvím svých webových stránek nebo sociálních sítí
minimálně dvakrát do měsíce.
Jestliže je třeba vybrat z organizací občanské společnosti ty, které mají největší vliv
na obyvatelstvo, lze rovnou vyřadit ty, které se zaměřují pouze na specifickou teritoriální
oblast. Příkladem může být organizace Primăria Mea, která se sice snaží ovlivňovat
rozhodovací proces politických elit, ale její činnost se vztahuje pouze na hlavní město.34
Na druhé straně lze také vyřadit ty organizace, které se zaměřují pouze na specifickou
skupinu obyvatel. Toto hledisko je komplikovanější, protože svým způsobem aktivita
žádné organizace nemůže postihnout všechny obyvatele státu. Nesporným příkladem
organizací, které pracují pouze s určitou částí obyvatelstva, může být „Asociace pěstitelů a
exportérů ovoce Moldova Fruct“35 nebo „Národní asociace mladých historiků
z Moldavska“36. Na pomezí můžou být např. organizace zaměřující se na vzdělávání.
Vzdělání je sice ve větší míře záležitost týkající se dětí nebo mladých lidí, svým způsobem
je ale vzdělání celospolečenskou otázkou, která se v širší rovině týká i rodičů a prarodičů
žáků a studentů nebo i zaměstnavatelů budoucích absolventů.
Posledním aspektem, který přispívá k vlivu organizací občanské společnosti na
obyvatelstvo, je také výše rozpočtu, se kterým daná organizace hospodaří. Přímá úměra
množství peněz a vlivu na obyvatelstvo nefunguje vždy stoprocentně, i organizace s
nižšími prostředky se může opírat o širokou základnu dobrovolníků a mít tak velké

„EU roadmap for engagement with Civil Society in the Republic of Moldova 2018-2020“, 2.
„Despre Primăria Mea“, oficiální webová stránka organizace Primăria Mea, http://primariamea.md/desprenoi/ (náhled 4. 5. 2019).
35
„Despre Moldova Fruct“, oficiální webová stránka organizace Asociace pěstitelů a exportérů ovoce
„Moldova Fruct“, http://www.moldovafruct.md/ro/page/despre-moldova-fruct (náhled 4. 5. 2019).
36
„Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM): Despre noi“, oficiální webová stránka
organizace Národní asociace mladých historiků z Moldavska, https://antim.upsc.md/antim/despre-noi (náhled
4. 5. 2019).

33

34
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zastoupení a vliv ve společnosti.37 Přesto faktor výše peněz hraje v procesu šíření agendy
významnou roli. Pro výběr organizací pro účely této práce byla jako minimum stanovena
částka 100 000 $ v rozpočtu na rok.
Legislativní agenda organizací občanských společností je jednou z činností, která
politikům vadí nejvíce.38 Pod ní lze rozumět snahu o prosazení změn určitých zákonů.
Nejčastějšími výstupy těchto aktivit jsou doporučení v dokumentech vydávaných
organizacemi, petiční iniciativy za změnu určitého zákona nebo v moldavském prostředí
časté deklarace několika organizací občanské společnosti usilující o změnu zákona
adresované veřejnosti i legislativnímu orgánu.39 Dohled organizací občanské společnosti
nad demokratickými principy a dobrým vládnutím v kruzích politické moci, který spočívá
v monitorování rozhodovacího procesu, je jedna z jejich nejdůležitějších rolí.40 Volba
organizací, které sledují a kritizují politický proces, je logický z toho důvodu, že u těchto
organizací je největší pravděpodobnost, že se s útoky ze strany politiků a s omezováním
prostoru, v němž fungují, v nedávné minulosti setkaly.
Doplňujícím kritériem je také fakt, že dotyčná organizace musí být opravdu
organizace občanské společnosti, tedy nezávislá na politických stranách. Fenomén
„zakládání“ organizací politickými stranami za účelem vytvořit opozici uvnitř občanského
sektoru, která bude politické kroky státních představitelů schvalovat, v Moldavsku také
existuje.41 Pro práci naopak není relevantní existence organizace po celou dobu
zkoumaného období.
Výše definovanými kritérii prošlo přibližně dvacet organizací a pro účely této práce
byly vybrány čtyři: Promo-LEX, Centrum právnických zdrojů Moldavska (Centrul de
Resurse Juridice din Moldova, CRJM), Centrum pro nezávislou žurnalistiku (Centrul
pentru Jurnalism Independent, CJI) a Amnesty International Moldova (AIM). Kritériem

V indexu udržitelnosti organizací občanské společnosti představuje finanční stránka pouze jedno ze sedmi
hledisek: „2017 Civil Society Organization Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia
21st edition – September 2018“, oficiální webová stránka Agentury Spojených států amerických pro
mezinárodní rozvoj (USAID), https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society (náhled 4. 5. 2019).
38
„Radiography of Attacks (September 2016 – December 2017)“ a „Radiography of Attacks (1 January 2018
– 31 December 2018)“.
39
Např. „DECLARATION: The attempt to limit foreign funding of NGOs endangers the functioning of
democracy in Moldova and cannot, under any circumstances, be accepted“.
40
Babatunde Oluajo, „Civil Society as Societal Watchdog inPromoting Public Accountability“,
http://www.academia.edu/9778586/Civil_Society_as_Societal_Watchdog_in_Promoting_Public_Accountabil
ity (náhled 4. 5. 2019).
41
„Cine stă în spatele ong-urilor care au semnat pentru uninominalul lui Vlad Plahotniuc?“, webová stránka
zpravodajského portálu Report.md, https://www.report.md/politic/Cine-sta-in-spatele-ONG-urilor-care-ausemnat-pentru-uninominalul-lui-Vlad-Plahotniuc-677 (náhled 4. 5. 2019).
37
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pro tento zúžený výběr byla snaha získat co nejreprezentativnější vzorek. Organizace
Promo-LEX je největší organizací občanské společnosti v Moldavsku, oproti tomu CRJM
podle rozpočtu patří spíše mezi menší organizace (které prošly prvním výběrem), přesto je
velmi aktivní i velmi kritická vůči čelným představitelům státu. Zbylé dvě organizace se
zaměřují na mírně odlišnou oblast, CJI podporuje nezávislé novináře a masmédia, AIM se
věnuje ochraně lidských práv.42
Nad rámec těchto čtyř základních organizací byla pro zkoumání zmenšujícího se
prostoru pro organizace občanské společnosti vybrána také Occupy Guguță, která se
prezentuje jako občanské hnutí.43 Occupy Guguță sice nesplňuje kritérium minimálního
rozpočtu, tento fakt je ale dán její krátkou existencí. Důvod, proč byla vybrána je
především ostrá kritika čelných státních představitelů a odlišná podoba činnosti od zbylých
vybraných organizací, která spočívá především v organizování tzv. permanentního
protestu.44 Poslední organizace, která neodpovídá výše stanoveným kritériím, protože se
zaměřuje na úzkou skupinu lidí, je organizace Mezinárodní centrum tréninku a
profesionálního rozvoje. Náplní její činnosti jsou vzdělávací programy pro několik
kategorií lidí, zejména pro nezaměstnané.45 Informace z rozhovoru se zástupkyní této
organizace Alexandrou Safronovou figurují jako kontrolní proměnná, a tedy slouží
jako potvrzení nebo vyvrácení předpokladu, že snaha omezovat organizace občanské
společnosti je selektivní a zaměřená na omezený počet „politicky aktivních“ organizací.
Teoretický základ pro vedení rozhovorů i jejich analytické zpracování práce čerpá z
publikace Mastering the semi-structured interview and beyond: from research design to
analysis and publication Anne Galletta.46 Rozhovory byly provedeny celkem se sedmi
zástupci ze šesti organizací občanské společnosti v období od 5. 2. do 8. 3. 2019. Souhlas
s provedením rozhovoru byl dotazovanými předem poskytnut vyplněním a podepsáním
Oficiální názvy a webové stránky vybraných organizací:
Promo-LEX, https://promolex.md/?lang=ro (náhled 4. 5. 2019);
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), v překladu „Centrum právnických zdrojů Moldavska“,
https://crjm.org/ (náhled 4. 5. 2019);
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), v překladu „Centrum pro nezávislou žurnalistiku“, http://mediaazi.md/ro/ (náhled 4. 5. 2019);
Amnesty International Moldova (AIM), https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-centralasia/moldova/ (náhled 4. 5. 2019).
43
„Occupy Guguță“, oficiální webová stránka hnutí, https://occupyguguta.wordpress.com/ (náhled 4. 5.
2019) a Ana Popa (členka hnutí Occupy Guguță), v rozhovoru s autorkou 8. 3. 2019.
44
„Occupy Guguță“.
45
„International Center of Training and Professional Development“, oficiální webová stránka této
organizace, http://www.trainingcenter.md/ (náhled 4. 5. 2019).
46
Anne Galletta, Mastering the semi-structured interview and beyond: from research design to analysis and
publication (New York: NYU Press, 2012).
42
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formuláře, který obsahoval informace o tom, za jakým účelem je rozhovor podniknut a kde
budou poskytnuté informace použity. Mimo to formulář souhlasu obsahoval kontaktní
informace na autorku práce a možnost zaškrtnutí zveřejnění informací v anonymním
režimu. Nikdo z dotazovaných tuto možnost nevyužil. Část rozhovorů probíhala formou
osobní schůzky, část prostřednictvím aplikace Skype, všechny rozhovory byly nahrávány a
následně byl z každého z nich proveden částečný záznam. Rozhovory byly provedeny na
základě předem připravených otázek, které směřovaly k tomu, jakým způsobem
respondenti vnímají operační prostor občanské společnosti. Mimo to byly během
rozhovoru kladeny také doplňující otázky a dotazujícím byl dán prostor vyjádřit vše, co
považovali k tématu za důležité. Pro každou organizaci byl vypracován mírně odlišný
seznam otázek, některé otázky se vztahovaly ke konkrétním incidentům, které se týkaly
pouze jedné organizace. Protokol otázek, písemný souhlas, nahrávka rozhovorů i jejich
částečný přepis se nachází v autorčině osobním archivu.

1.4 Pozadí zužujícího se prostoru pro občanskou společnost
Snahu omezit občanský sektor nelze chápat jako proces oddělený od dalších kroků
vládních představitelů ve snaze upevnit moc a snížit dopad struktur, které s upevněním
moci nesouhlasily. O Moldavsku se během zkoumaného období hovořilo jako o zemi se
zvyšující se mírou „převzetí státu“, kdy prostřednictvím systémové korupce získávala vliv
úzká skupina lidí s nezřetelnými zájmy.47 V Moldavsku je tato skupina vedená oligarchou
Vladimirem Plahotniucem, který je rovněž předsedou Demokratické strany Moldavska.
Kromě aktuálních politických problémů se Moldavsko během zkoumaného období
vypořádávalo s „tradičními“ problémy částečně zděděnými ze sovětské éry, jako je
podněsterský konflikt, početná ruskojazyčná menšina nebo zahraničně politická polarizace
na proruský a proevropský proud.48
Moldavsko jako samostatný stát vzniklo až v roce 1991 v důsledku rozpadu
Sovětského svazu, jehož součástí bylo před tím jako jedna ze svazových republik.
Devadesátá léta pak byla charakteristická politickou i ekonomickou nestabilitou.
V důsledku toho v roce 2001 zvítězila v parlamentních volbách Strana komunistů
Moldavské republiky, která získala nadpoloviční počet parlamentních křesel, takže

Camelia Voinea, „State Capture and Political Clientelism in Central and Eastern Europe“ ANNUAL of
IJPSR 39, č. 4 (2015): 3, https://papers.ssrn.com (náhled 1. 2. 2018).
48
Vladimír Baar a Daniel Jakubek, „Divided National Identity in Moldova“ Journal of Nationalism, Memory
& Language Politics 11, 1 (2017): 58–92, https://content.sciendo.com/ (náhled 4. 5. 2019).
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vytvořila jednobarevnou vládu.49 Moldavsko se tak stalo jediným státem bývalého
východního bloku, kde nástupnická komunistická strana zaznamenala ve volbách úspěch
takového formátu. Strana komunistů sice vstupovala do volební kampaně s proruským
programem, ve kterém se hlásila k marxisticko-leninské ideologii a k budování
komunismu50, dva roky od nástupu, po neúspěchu řešení podněsterského konfliktu ale
výrazně změnila svou zahraniční politiku a začala v rámci Evropské politiky sousedství
pracovat na integraci Moldavska do struktur Evropské unie. Ideologie strany tak byla po
celou dobu vládnutí spíše pružná a odvíjela se od aktuálních oportunistických příležitostí.51
Konec strany ve vládě doprovázel skandál ohledně tvrdého zakročení proti
protestům po volbách v dubnu 2009. Kvůli podezření z falšování výsledků voleb, které
byly odlišné od předchozích předvolebních průzkumů, lidé protestovali v centru Kišiněva a
žádali odstoupení Strany komunistů. Protesty mj. doprovázelo rabování sídel politických
orgánů, zejména budovy prezidentské administrativy a sídla vlády. Protesty byly následně
tvrdě potlačeny, 600 protestujících policie vzala do vazby, ve které docházelo
k násilnostem, a čtyři z protestujících za podezřelých okolností zemřeli.52 V důsledku toho
byly vypsány nové volby, ve kterých Strana komunistů ztratila většinu potřebnou pro
sestavení vlády. Během následujícího období tvořila vládu proevropská koalice, která mj.
vyjednala podpis asociační dohody s EU.53 V listopadu 2014 sice vyhrála volby Strana
socialistů Moldavské republiky, ke které přešla řada významných členů Strany komunistů,
vládní většinu ale opět utvořila proevropská koalice složená z Liberálně demokratické
strany Moldavska, Demokratické strany Moldavska a Liberální strany. Liberální strana je
tradičním zastáncem tzv. unionistického hnutí, které usiluje o sjednocení Moldavska
s Rumunskem.54

„Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM)“, webová stránka organizace Asociace pro
participativní demokracii „ADEPT“, http://www.e-democracy.md/parties/pcrm/ (náhled 4. 5. 2019).
50
„Programul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 2001“, webová stránka Asociace pro
participativní demokracii „ADEPT“” http://www.e-democracy.md/files/parties/pcrm-program-2001-ro.pdf
(náhled 27. 4. 2019).
51
Theodor Tudoroiu, „Communism for the Twenty-first Century: The Moldovan Experiment“, Journal of
Communist Studies and Transition Politics 27, č. 2 (2011): 300–312, http://www.tandfonline.com/ (náhled
27. 4. 2019).
52
„DECLARAȚIE: 10 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009 din Moldova – încă în așteptarea justiției“,
oficiální webová stránka organizace Promo-LEX, https://promolex.md/14885-declaratie-10-ani-de-laevenimentele-din-7-aprilie-2009-din-moldova-inca-in-asteptarea-justitiei/?lang=ro (náhled 4. 5. 2019).
53
„Moldova: Nations in Transit 2015“, webová stránka mezinárodní organizace Freedom House,
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/moldova (náhled 4. 5. 2019).
54
„Alegerile parlamentare în Moldova din 30 noiembrie 2014“, webová stránka organizace Asociace pro
participativní demokracii „ADEPT“, http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2014/ (náhled 4. 5.
2019).
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Dění v zemi výrazně ovlivnil korupční skandál, který proběhl těsně před
parlamentními volbami v listopadu 2014. Ze tří bank (Banca de Economii, Unibank a
Banca Socială) byla ukradena částka jedné miliardy dolarů, kterou následně za
nevyjasněných okolností pokryla Národní banka Moldavska. Všechny tři banky nicméně
zkrachovaly. Za účelem vrácení dluhu Národní bance vláda rozhodla převést částku úvěru
na veřejný dluh.55 Tento skandál ještě více oslabil ekonomickou situaci v zemi a upevnil
tak status Moldavska jako nejchudší země Evropy.
Krádež těchto finančních prostředků nebyl do současnosti řádně vyšetřen. V této
souvislosti byl obviněn a odsouzen v neveřejném soudním procesu bývalý premiér
Vladimir Filat a byznysmen Veaceslav Platon, prokazatelně byl ale do krádeže zapojen i
současný starosta města Orhei Ilan Șor, jehož jméno zmiňuje nezávislá finanční analýza
poradenské agentury Kroll. Ilan Șor byl odsouzen k 7,5 roku vězení, rozsudek bude ale
pravomocný až po rozhodnutí Odvolací komory.56
Korupční skandál způsobil v roce 2015 inflaci, kterou doprovázely početné
protesty, jejichž účastníci žádali řádné vyšetření, navrácení miliardy a odstoupení vlády.
Během roku 2015 se v důsledku protestů v Moldavsku vystřídalo pět vlád, z toho dvě
úřednické. Mezi hlavní organizátory protestu patřila Občanská platforma důstojnost a
pravda vedená Andreiem Năstasem, která na podzim 2015 založila politickou stranu.57 Do
protestů se také zapojoval proruský proud, který reprezentovala Strana socialistů v čele s
Igorem Dodonem. Dodon byl následně v roce 2016 v první přímé volbě zvolen
prezidentem.58 Druhou proruskou stranou, jež se zapojovala do protestů, byla převážně
populistická Naše strana, jejímž předsedou je Renato Usatîi, který v současnosti žije
v Moskvě, protože je proti němu v Moldavsku vedeno trestní stíhání ve věci pokusu o
vraždu ruského bankéře Germana Gorbunțova.59

„Investigarea crimelor financiare și recuperarea activelor: Despre miliardul furat“, webová stránka
nevládní organizace Centrum pro politiku a reformy, https://watch.cpr.md/investigarea-crimelor-financiaresi-recuperarea-activelor/ (náhled 4. 5. 2019).
56
„Infotag-Analytics No. 38 (487), 3 October 2018“, webová stránka moldavské tiskové agentury Infotag,
http://www.infotag.md/ (náhled 8. 11. 2018).
57
„Moldova: Nations in Transit 2016“, webová stránka mezinárodní organizace Freedom House,
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/moldova (náhled 4. 5. 2019).
58
„Partidul politic ‚Partidul Socialiştilor din Republica Moldova‘ (PSRM)“, webová stránka organizace
Asociace pro participativní demokracii „ADEPT“, http://www.e-democracy.md/parties/psmpr/ (náhled 4. 5.
2019).
59
„Moldovan court issues arrest warrant for Renato Usatii in Gorbuntsov case“, zpravodajský portál bne
IntelliNews, https://www.intellinews.com/moldovan-court-issues-arrest-warrant-for-renato-usatii-ingorbuntsov-case-108935/ (náhled 4. 5. 2019).
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Po roce politické nestability 20. ledna 2016 vládu utvořila Demokratická strana
spolu s částí poslanců z Liberálně demokratické strany a se 14 bývalými komunistickými
poslanci, kteří na podzim 2015 založili vlastní „Sociálně-demokratickou platformu pro
Moldavsko“.60 Od této doby Demokratická strana začala upevňovat moc a dosazovat do
klíčových státních pozic svoje členy a jiné vlivné osoby napojené na Vladimira
Plahotniuca. Jako významné porušení principů demokratického státu je chápána změna
volebního systému pro volby do jednokomorového moldavského parlamentu, kterou
kritizovala parlamentní i mimoparlamentní opozice, zástupci organizací občanské
společnosti a zahraniční partneři Moldavska. Demokratická strana se v březnu 2017 snažila
prosadit čistě většinovou volbu, na tu ale demokraté nezískali potřebnou podporu
v parlamentu.61 V květnu 2017 byl nakonec přijat smíšený volební systém, který spolu
s Demokratickou stranou odhlasovali také socialisté. Tuto skutečnost často kritizovali
novináři a zástupci občanské společnosti a poukazovali na fakt, že proruský a proevropský
antagonismus neovlivňuje moldavskou politiku tolik, jako zákulisní vyjednávání a vztahy
prezidenta Igora Dodona s Vladimirem Plahotniucem.62 Novému volebnímu systému
kritici vytýkali, že následné složení parlamentu bude kvůli absenci druhého kola málo
reprezentativní a může snáze vést k rozšíření korupčních praktik, protože většinový
volební systém představuje (zejména ve státech postsovětského prostoru) zvýšené riziko
napojení zvolených poslanců na lokální byznysmeny.63 Kritizované bylo také rozdělení
jednomandátových volebních obvodů, které dostatečně nereprezentovalo diasporu a
v Kišiněvě bylo nastaveno tak, aby co nejvíce rozmělnilo hlasy voličů opozičních
proevropských kandidátů.64 Demokratická strana zareagovala na protesty zahájením
očerňovací kampaně v provládních masmédiích, která byla kromě zástupců organizací
občanské společnosti namířena také proti nezávislým novinářům a opozičním stranám –

„State Capture: the Case of the Republic of Moldova“; „Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
(PCRM)“.
61
„Declaration on worsening environment for civil society organizations and mass-media in the Republic of
Moldova“, webová stránka organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska, http://crjm.org/wpcontent/uploads/2017/03/Declaratie-SocCi-Media-RM_03-03-2017-final_eng.pdf (náhled 4. 5. 2019), „Joint
Opinion on the Draft Laws on Amending and Completing Certain Legislative Acts“, doporučení Benátské
komise, webová stránka OSCE, http://www.osce.org/odihr/elections/moldova/324356?download=true
(náhled 27. 4. 2019).
62
„Votul mixt sau împărțirea cinică a puterii“, zpravodajský portál Radio Europa Liberă Moldova
(moldavská verze Radia svobodná Evropa), https://moldova.europalibera.org/a/votul-mixt-comentariuvitalie-ciobanu/28439028.html (náhled 4. 5. 2019).
63
„Joint Opinion on the Draft Laws on Amending and Completing Certain Legislative Acts“.
64
„Pe placul cui au fost croite circumscripțiile?“, webová stránka projektu nezávislého zpravodajského
portálu IPN s názvem sic!, http://sic.md/pe-placul-cui-au-fost-croite-circumscriptiile/ (náhled 1. 2. 2018).
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Straně akce a solidarity (Partidul Actiune și Solidaritate, PAS) v čele s Maiou Sandu a
Straně platforma důstojnost a pravda (Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, PPDA)
vedenou Andreiem Năstasem. Útoky v médiích se Demokratická strana snažila vylepšit
volební preference, které se na konci roku 2017 pohybovaly na hranici 6% volební
klauzule.65 V roce 2018 demokraté za účelem zlepšení politické reputace realizovali
několik populistických vládních projektů, jako rekonstrukci silnic („Dobré silnice do každé
vesnice“), podpora bydlení mladých rodin („První bydlení“), zvýšení platů zaměstnancům
ve zdravotnictví o 20 % v případě doktorů a o 10 % v případě ostatního personálu a
zvýšení důchodů pro ty, kteří pobírají částku nižší než 1 589 lei (přibližně 2 070 Kč).66
Dalším významným nedemokratickým krokem bylo neuznání výsledku voleb
starosty Kišiněva v červnu 2018. Do druhého kola voleb postoupil kandidát socialistů Ion
Ceban a předseda PPDA Andrei Năstase, který s 52,5 % volby vyhrál.67 Soud v Kišiněvě
dva týdny po druhém kole voleb prohlásil volby za neplatné z toho důvodu, že Andrei
Năstase v den voleb zveřejnil na svém facebookovém profilu video, které lze údajně
interpretovat jako volební agitaci, kterou legislativa v Moldavsku zakazovala. Ve
skutečnosti Năstase v den voleb vyzval voliče na svém facebookovém profilu, aby šli
k volbám. Rozhodnutí soudu a následné potvrzení rozsudku Ústřední volební komisí
ukazuje převzetí kontroly nad soudním sektorem Vladimirem Plahotniucem a úzkým
okruhem jeho lidí. Podobnou „agitaci“ v den voleb provedlo několik politiků
v prezidentských volbách na podzim 2016 i před parlamentními volbami na podzim 2014,
výsledek voleb byl ale vždy potvrzen.68
Letní měsíce v roce 2018 doprovázely protesty opozičních stran a organizací
občanské společnosti, které nesouhlasily s neuznáním výsledku voleb. Největší protestní

„Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri doar două partide ar accede în Parlament“, webová stránka
nezávislé televizní stanice TV8, http://tv8.md/2017/12/14/sondaj-daca-duminica-viitoare-ar-avea-loc-alegeridoar-doua-partide-ar-accede-in-parlament/ (náhled 4. 5. 2019).
66
„Salarii mai mari pentru circa 48 mii de angajați medicali din țară“, zpravodajský portál Noi.md,
https://noi.md/md/societate/salarii-mai-mari-pentru-mai-bine-de-48-mii-de-angajati-medicali-din-tara (náhled
4. 5. 2019); „Cinci probleme cu Drumuri Bune pentru Moldova“, webová stránka projektu nezávislého
zpravodajského portálu IPN s názvem sic!, http://sic.md/cinci-probleme-cu-drumuri-bune-pentru-moldova/
(náhled 4. 5. 2019); „People with pensions lower than 1,589 lei to receive by ten per cent more as of 1
January 2019“, oficiální webová stránka vlády Moldavské republiky, https://gov.md/en/content/peoplepensions-lower-1589-lei-receive-ten-cent-more-1-january-2019 (náhled 4. 5. 2019).
67
„Alegeri noi ale primarului general al municipiului Chişinău din 20 mai şi 3 iunie 2018“, webová stránka
organizace Asociace pro participativní demokracii „ADEPT“, http://www.edemocracy.md/elections/chisinau/2018/ (náhled 4. 5. 2019).
68
„Standarde duble la validarea mandatelor? Ce au declarat Dodon, Corman, Leancă, Sandu și Petrenco în
ziua alegerilor“, zpravodajský portál Ziarul de gardă, https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/video-dublestandarde-in-validarea-agitatiei-electorale-la-alegerile-din-r-moldova (náhled 4. 5. 2019).
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akce byla svolána na 26. srpna, den před výročím vzniku nezávislé Moldavské republiky.
Vládní představitelé se snažili různými způsoby opoziční shromáždění omezit a snížit
jejich význam. V červenci 2018 se také Demokratická strana snažila prosadit zákon o
kapitálové amnestii, který by umožňoval legalizovat skrytá aktiva za poplatek 3 % jejich
hodnoty. Opoziční představitelé a rozvojoví partneři zákon kritizovali, protože podle nich
by nevyhnutelně vedl k legalizaci části ukradené miliardy dolarů z bankovního sektoru v
roce 2014.69
Během podzimu 2018 se všechny politické strany připravovaly na volby, které byly
přesunuty z původně naplánovaného podzimního termínu na 24. února 2019.
Demokratická strana neformálně zahájila svou kampaň na nákladném mítinku, který se
konal 21. října 2018 na hlavním náměstí v Kišiněvě, oficiální období předvolební kampaně
začalo až 25. ledna. Obě hlavní opoziční strany se rozhodly kandidovat ve volebním bloku
ACUM („TEĎ“), na volby se také připravovala Strana „Șor“ (Partidul „Șor“), která se
populistickým volebním programem snažila zaměřit na proruské voliče a snížit tak
podporu Straně socialistů. Hlavní představitelé socialistů v čele s neoficiálním lídrem
strany Igorem Dodonem podnikali cesty do Ruské federace, aby obnovili portfolio
společných fotografií s Vladimirem Putinem.70
Parlamentní volby nakonec vyhrála Strana socialistů, která získala 35 křesel, druhá
se umístila Demokratická strana se 30 posty, na třetím místě skončil blok ACUM s 26
mandáty. Přes šestiprocentní volební klauzuli se do parlamentu dostala také Strana „Șor“ a
z většinové části volby získali v parlamentu křeslo tři nezávislí kandidáti.71 Výsledek
odpovídal kritice opozičních stran i zástupců občanské společnosti, Demokratická strana
skončila na druhém místě díky většinové části volby.
Průběh voleb, období před zahájením oficiální volební kampaně i volební kampaně
samotné byl monitorován zahraničními i domácími pozorovateli. Pozornost zahraničních

„Infotag-Analytics No. 30 (479), 1 August 2018“, webová stránka moldavské tiskové agentury Infotag,
http://www.infotag.md/ (náhled 6. 10. 2018); „Infotag-Analytics No. 34 (483), 3 September 2018“, webová
stránka moldavské tiskové agentury Infotag, http://www.infotag.md/ (náhled 6. 10. 2018).
70
„Infotag-Analytics No. 43 (492), 8 November 2018“, webová stránka moldavské tiskové agentury Infotag,
http://www.infotag.md/ (náhled 7. 12. 2018); „Infotag-Analytics No. 38 (487), 3 October 2018“; „InfotagAnalytics No. 31 (490), 24 October 2018“, webová stránka moldavské tiskové agentury Infotag,
http://www.infotag.md/ (náhled 8. 11. 2018); „Știri despre alegerile parlamentare 2019“, jedna z webových
stránek organizace Asociace pro participativní demokracii „ADEPT“ zaměřená na informace o volbách
v Moldavsku, http://alegeri.md/w/%C8%98tiri_despre_alegerile_parlamentare_2019 (náhled 4. 5. 2019).
71
„Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova“, jedna z webových stránek organizace Asociace
pro participativní demokracii „ADEPT“ zaměřená na informace o volbách v Moldavsku,
http://alegeri.md/w/Pagina_principal%C4%83 (náhled 4. 5. 2019).
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partnerů, zejména Evropské unie, byla na průběh voleb zaměřená kvůli případnému
obnovení makrofinanční pomoci, kterou EU pozastavila v reakci na neuznání výsledků
voleb starosty Kišiněva. Transparentní průběh voleb byl podmínkou pro obnovení
finančních příspěvků. I přes tento fakt průběh předvolebního a volebního období vykazoval
značné nedostatky. Mezi ně lze zařadit kupování hlasů, organizované převozy voličů
k volebním místnostem, fotografování volebních lístků a jiné případy nerespektování
principu tajnosti volby, vedení volební kampaně před jejím oficiálním začátkem a úpravy
průběhu voleb nedlouho před zahájením volební kampaně.72

„Misiunea de Observare a Alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019“, oficiální webová stránka
organizace Promo-LEX, https://promolex.md/wp-content/uploads/2019/04/Raportfinal_alegeri_parlamentare_2019.pdf (náhled 4. 5. 2019).
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2

Koncept zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost

Tato kapitola představuje hlavní část práce, která spočívá v aplikaci konceptu zužujícího se
prostoru definovaného Saskií Brechenmacher na občanskou společnost v Moldavsku.
Struktura kapitoly kopíruje vnitřní členění konceptu, tedy obsahuje tři hlavní rysy (taktiky,
dopad a mezinárodní reakce), které jsou rozdělené do několika dílčích parametrů.73 U
každého parametru jsou nejprve uvedeny jeho znaky, jak je vytyčila autorka na základě
zkoumání případů Ruska, Egypta a Etiopie, a následně je analyzován stav operačního
prostoru moldavské občanské společnosti. Vzhledem k tomu, že lze očekávat, že se případ
Moldavska bude od závěrů Brechenmacher lišit, koncept je v této kapitole používán jako
analytický nástroj, pozornost je tedy některým parametrům věnována ve vyšší míře a
naopak některým v nižší.

2.1 Taktiky
2.1.1 Delegitimizace organizací občanské společnosti
Ve snaze snížit dopad organizací občanské společnosti se vládnoucí představitelé snažili
šířit pomlouvačnou kampaň. K tomu politickým představitelům pomáhala slabá
zakořeněnost občanské společnosti, vliv na klíčová masmédia a existence veřejných
narativů. Přítomnost nedemokratických režimů měla v Rusku, Egyptě a Etiopii za následek
pozdní vznik nezávislých občanských struktur, které byly v následujícím období
historickou zkušeností poznamenány. V žádném z těchto států občanská společnost
nedosáhla na úroveň západních demokracií. Skutečnost, že organizace neměly vybudované
pevné struktury, pomohla vládnoucím elitám ve snaze snížit jejich dosah. V procesu
omezování prostoru hrál roli také vliv na klíčová masmédia, který v Rusku znamenal státní
vlastnictví televizního vysílání a v Etiopii a Egyptě téměř úplnou kontrolu nad televizemi,
rozhlasem a tištěnými masmédii. Prostřednictvím provládních masmédií probíhalo
očerňování jednotlivých organizací občanské společnosti nebo občanského sektoru jako
takového. Tento typ kampaně stavěl na existujících společenských narativech, na jejichž
základě přisuzovala občanské společnosti média negativní atributy. Zatímco v Etiopii a
Egyptě provládní masmédia zobrazovala organizace občanské společnosti jako zástupce
násilného extremismu napojené na teroristické struktury, v Rusku tvořilo hlavní negativní
atribut občanské společnosti označení „zahraniční agent“. Toto pojmenování, které má za
73
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cíl zdiskreditovat organizace obviněním, že jsou napojené na zahraniční struktury, a jednají
tak proti zájmům domovského státu, se vyskytovalo do jisté míry také v Egyptě a Etiopii.
Neméně používaným narativem v Rusku a Etiopii bylo přisuzování vazeb organizací na
zkorumpované elity, které mělo mít za efekt zesílení existující propasti mezi vzdělaným a
méně vzdělaným většinovým obyvatelstvem.74
Moldavskou občanskou společnost lze také zhodnotit jako slabě zakořeněnou. Díky
podobné historické zkušenosti měl občanský sektor do jisté míry shodný vývoj s ruským.
Během sovětské éry byly nezávislé občanské aktivity perzekvovány, sovětské vedení
podporovalo aktivity pouze prorežimních organizací, které měly často masový charakter.
K nárůstu občanských aktivit došlo v Sovětském svazu během období glasnosti a legálně
organizace začaly vznikat až po rozpadu Sovětského svazu.75 Na přelomu osmdesátých a
devadesátých let byly občanské aktivity v Moldavsku charakteristické antikomunistickým
odbojem a prosazováním národně liberálních myšlenek ve snaze získat nezávislost na
Sovětském svazu a eventuální sjednocení s Rumunskem. Liubomir Chiriac a Eduard
Tugui, kteří v roce 2014 vypracovali dokument hodnotící moldavskou občanskou
společnost a obsahující doporučení k jejímu dalšímu rozvoji tvrdí, že občanská společnost
v Moldavsku se v devadesátých letech postupně vyvíjela a na začátku 21. století dosáhla
své konsolidace.76 Z kvantitativního hlediska ale nelze úroveň občanského sektoru ani po
roce 2000 srovnávat s konsolidovanými demokratickými režimy bez socialistické
minulosti. Podle organizace Freedom House se hodnocení moldavské občanské společnosti
v období od roku 2003 do roku 2018 pohybovalo v rozmezí 3,25 až 4.77 Nejnižší
hodnocení mělo Moldavsko během vlády Strany komunistů Moldavské republiky (v letech
2004 až 2006), kdy přístup vládní strany k organizacím vycházel z přesvědčení, že
občanská společnost by měla sloužit politickým zájmům, ne naopak. Občanský sektor se
v této době potýkal také s řadou problémů ohledně finančního, materiálního a personálního
zajištění. V postsovětském regionu je moldavská občanská společnost hodnocená jako
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jedna z nejkonsolidovanějších, ve srovnání se zbytkem Evropy dosahuje ale pouze
průměrných hodnot výše uvedeného ukazatele. Např. Česká republika dosáhla v roce 2006
hodnocení 1,5.78 Vzhledem k výše uvedeným argumentům lze říci, že označení „slabě
zakořeněná“ odpovídá charakteristice moldavské občanské společnosti.
Za účelem snížení vlivu organizací v moldavské společnosti šířili provládní
představitelé pomlouvačnou kampaň prostřednictvím různých kanálů. Kromě klíčových
masmédií používali také manipulativní průzkumy veřejného mínění, provládní blogy,
„trolling“ a dominanci v oblasti reklamního trhu. Všechny tyto nástroje byly v procesu
šíření manipulativních zpráv na adresu občanské společnosti provázány a navzájem se
podporovaly a doplňovaly. Celý mechanismus fungoval např. tak, že provládní agentura
provedla manipulativní výzkum veřejného mínění, masmédia a blogeři reprodukovali
výsledky výzkumu, a dali tak svým zprávám větší kredibilitu. Celý systém podporovali
trollové, kteří vytvářeli na sociálních sítích dojem, že zprávy mají podporu, a utlumili tak
kritické hlasy, které poukazovaly na manipulativní podobu zpráv.79
Většina televizního vysílání a velká část tištěných periodik a zpravodajských severů
byla během zkoumaného období ve vlastnictví předsedy vládní Demokratické strany
Vladimira Plahotniuca nebo osob v jeho blízkém okruhu. V roce 2015 byla přijata změna
zákona o vysílání, která stanovila povinné zveřejnění vlastnických vztahů ohledně
jednotlivých subjektů rozhlasového a televizního vysílání. Informace, které byly
v souvislosti s přijatou změnou zveřejněny, potvrdily, že Vladimir Plahotniuc vlastní čtyři
z pěti televizních kanálů s celostátním pokrytím (Publika, Prime, Canal 2 a Canal 3) a tři
rozhlasové stanice (Publika FM, MuzFM a Maestro FM).80 Vlastnictví televizních kanálů a
tedy i vliv na jejich obsah je vzhledem k šíření pomlouvačných zpráv na adresu občanské
společnosti obzvláště důležité, protože televize je před internetem a rozhlasem stále
nejrozšířenějším médiem v Moldavsku. Podle veřejného průzkumu agentury Magenta
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Consulting, který proběhl v roce 2015, 62 % Moldavanů uvedlo, že televizi sleduje
denně.81 Co se týče zpravodajských serverů, Demokratická strana a Vladimir Plahotniuc
jsou napojeni na řadu portálů jako Publika.md, Voxpublika.md, Epresa.md, Autostrada.md,
Zumi.md, Vesti.md a 24h.md. Také členové Socialistické strany vlastní část moldavských
masmédií, ve srovnání s Demokratickou stranou je ale jejich vlastnický podíl výrazně
nižší.82 Vlastnictví masmédií umožňovalo politikům přímo ovlivňovat jejich obsah,
prosazovat skrz ně vlastní agendu a naopak pomlouvačnými zprávami potlačovat kritiku,
kterou organizace občanské společnosti prezentovaly.
Šíření dezinformačních zpráv napomáhal také vliv na reklamní trh. Během
zkoumaného období dominovala trhu s inzercemi agentura Casa Media, která patří
Vladimiru Plahotniucovi. Druhou agenturou na trhu s inzercemi byla Exclusive Sales
House, která je přidružená k Straně socialistů. Obě tyto agentury spolupracovaly ve snaze
vytlačit nezávislá masmédia kritizující tyto dvě strany. Čtyři nezávislé televizní kanály
(PRO TV Chișinău, RTR-Moldova, Jurnal TV și TV8), pro než bylo za těchto monopolních
podmínek těžké přitáhnout pozornost inzerentů, podaly v lednu 2018 stížnost Radě pro
hospodářskou soutěž. Vzhledem k tomu, že televizní kanály a jiná masmédia jsou z velké
části financovány z příjmů z inzerce, jejich absence má na ně velmi nepříznivý dopad.
Stížnost výše zmíněných kanálů nebyla do poloviny listopadu 2018 úřadem vyřízena.83
Šíření pomlouvačných zpráv, které zveřejňovaly provládní masmédia, bylo
podporováno anonymními uživateli – trolly, kteří sdíleli zprávy z těchto masmédií a
v diskuzích na sociálních médiích zastávali provládní rétoriku.84 Existenci trollů
v Moldavsku dokazuje zakročení společnosti Facebook dva týdny před parlamentními
volbami v únoru 2019. Facebook stáhl 168 účtů a 28 facebookových stránek aktivních
v Moldavsku kvůli „koordinovanému neautentickému chování“ a šíření falešných a
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manipulativních informací. Původ některých trollů lze podle Facebooku vysledovat u
skutečných zaměstnanců moldavské vlády.85
Provládní blogeři a manipulativní výzkumy veřejného mínění fungovaly v rámci
zesílení dopadu pomlouvačných zpráv obdobným způsobem. Oba nástroje sloužily
k vytvoření dojmu větší kredibility pomlouvačných zpráv. Provládní blogeři, kterými jsou
např. Eugen Luchianiuc nebo Corneliu Gandrabur86 mají potvrzovat provládní rétoriku
z jiného úhlu pohledu. Informace z výzkumu veřejného mínění pak mají sloužit jako
hodnověrná data, která používají masmédia, aby vypadaly jejich argumenty přesvědčivěji.
Příkladem může být manipulativní výzkum provedený v červenci 2017 na objednávku
Demokratické strany agenturou IMAS s názvem „Sociopolitický barometr“. Výzkum
obsahoval mj. otázky týkající se občanské společnosti, které byly položeny návodným
způsobem. Jedna otázka byla např. formulována: „Lidé mají různé názory na organizace
občanské společnosti pracující v Moldavsku. Jak moc souhlasíte s následujícími
tvrzeními?“87 Na výběr měli respondenti deset odpovědí, z toho šest bylo negativních a
čtyři pozitivní nebo neutrální. Všechny negativní možnosti byly umístěny jako první a
pozitivní jako poslední, což mohlo mít vliv na výběr respondentů. Odkazy na tento
průzkum se vyskytovaly v řadě zpráv v provládních televizích a serverech.88 Agentura
IMAS reagovala na kritiku tvrzením, že organizace občanské společnosti chtějí zavést
v Moldavsku cenzuru.89
S pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které byly provedeny za účelem této
práce, byly stanoveny tři hlavní narativy vyskytující se ve dvou nebo více případech nebo
na základě nich byly popisovány organizace občanské společnosti v provládních
masmédiích jako celek. Jsou jimi: a) zahraniční agenti, b) političtí aktéři a c) obohacující
se „nicnedělači“ a elitáři. Některé narativy obsahují více vrstev, které jsou vzájemně
provázané a nelze je zkoumat odděleně jako dva různé aspekty. Např. narativ, který spojuje
organizace občanské společnosti s politikou lze rozdělit na dvě skupiny. Organizace jsou
buď napojené na opoziční politické strany, nebo sledují svou vlastní politickou agendu.
Obohacující se „nicnedělači“ jsou také často provázáni s korupcí a jinými nelegálními
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metodami zisku peněz, které vzhledem ke korupčním skandálům vyvolávají v moldavské
společnosti velmi negativní konotace. Rozdíl v narativech stanovených Brechenmacher je
hlavně v absenci narativu „násilní extremisté“. Je to proto, že se v Moldavsku
extremistické skupiny používající násilí ani teroristické hrozby téměř nevyskytují. V tomto
případě se Moldavsko podobá spíše Rusku. Brechenmacher uvádí, že v Rusku se narativ
násilných extremistů vyskytoval výhradně v pomlouvačných zprávách na adresu
organizací ze severního Kavkazu.90 Všechny tři narativy jsou podrobněji analyzovány
v následující části práce.
Použití narativu zahraničních agentů se v Moldavsku nijak zásadně nelišilo od
případů popisovaných Brechenmacher. Organizace občanské společnosti podle tohoto
narativu měly zastupovat zájmy zahraničních donorů, a tím podrývat moldavské národní
priority. Toto tvrzení lze např. zaznamenat v televizním vysílání provládní televize Publika
TV 18. července 2017, během kterého účastníci diskutovali nad výsledky průzkumu
veřejného mínění společnosti IMAS zaměřujícího se také na veřejné mínění o občanské
společnosti. Během vysílání novinář a moderátor Vitalie Lungu prohlásil, že by politické
strany měly reprezentovat to, co lidé chtějí. To, co lidé chtějí ale podle Vitalie Lungu není
to, co chtějí neziskové organizace, které jsou placené penězi ze zahraničí, a tedy
reprezentují jejich zájmy, které nemusejí mít pozitivní důsledky pro Moldavskou
republiku.91 Tímto tvrzením politici zdůvodňovali nutnost přijetí striktnější legislativy
v oblasti financování organizací občanské společnosti. Přijetím legislativních změn by se
financování občanského sektoru přiblížilo financování politických stran, které oficiálně
nesmí přijímat žádné peníze ze zahraničí. Tento rozdíl se projevil v říjnu 2018, kdy
parlament Moldavské republiky řešil zasahování nadace Open dialog do vnitřních
moldavských záležitostí prostřednictvím financování politických stran. Za tímto účelem
parlament rozhodl o sestavení komise, která se zabývala šetřením možných intervencí.
Přestože se šetření týkalo pouze politických stran, proces doprovázela také diskuze ohledně
financování organizací občanské společnosti. Předseda parlamentu a člen Demokratické
strany Andrian Candu zveřejnil ve stejný den, kdy bylo přijato rozhodnutí o sestavení
vyšetřovací komise ve věci Open Dialog na Facebooku video, ve kterém prohlásil:
„Chceme, aby občané Moldavské Republiky byli ti, kteří vybírají a rozhodují o svém
osudu, ne jiní, kteří prostřednictvím všech druhů zahraničních agentur následují nástroje
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jako nevládní organizace“.92 Komise zveřejnila zprávu v půlce listopadu, ve které bez
jakéhokoli konkrétního příkladu zapojení organizací do mechanismů popsaných ve zprávě
konstatovala, že veřejná sdružení jsou čím dál tím více zapojena do financování
moldavských politických stran ze zahraničí. Současná legislativa zakazující zahraniční
financování politických stran je podle komise nedostatečná a měla by se vztahovat také na
organizace občanské společnosti.93
Označení zahraničního agenta do jisté míry sleduje rozdělení veřejného mínění
ohledně zahraničněpolitické orientace Moldavska. V takových případech má inverzní
podobu. Během zkoumaného období nebylo výjimkou, že se o organizaci, která je otevřeně
proevropská (např. je členem Národní platformy fóra občanské společnosti východního
partnerství) objevila v tisku zpráva o údajných tajných vazbách členů této organizace na
Ruskou federaci. V srpnu 2018 např. zpravodajský portál Zeppelin.md zveřejnil
investigativní video, ve kterém byly prezentovány manipulativní zprávy na adresu Rosiana
Vasiloie, který je politickým a bezpečnostním expertem organizace IDIS „Budoucnost“
(IDIS „Viitorul“). Autoři videa mj. tvrdili, že je Vasiloi agentem KGB a že spolu
s podnikatelem Veaceslavem Platonem, který je odsouzený za podíl na krádeži jedné
miliardy dolarů, pracovali v zájmu Ruské federace. Obdobné zprávy pak reprodukovala
další provládní masmédia.94 Popisováním údajných vazeb na ruské struktury se provládní
masmédia snažila zdiskreditovat proevropské organizace občanské společnosti před
moldavskou veřejností a vytvořit tak dojem, že nelze věřit nikomu.
Tvrzení, že organizace občanské společnosti fungují jako političtí aktéři, tedy že
překračují své pravomoci a vměšují se do politiky, prosazují svou vlastní politickou
agendu nebo jsou napojené na politické strany, se vyskytovalo v masmédiích mezi narativy
nejčastěji.95 Možným vysvětlením může být fakt, že političtí představitelé a politika jako
taková jsou vnímáni moldavskou společností negativně. Podle průzkumu veřejného mínění
vypracovaného Mezinárodním republikánským institutem na začátku roku 2018
odpovědělo 76 % respondentů, že mají negativní názor na politické strany a 75 % na
moldavský parlament. Oba dva subjekty se tak umístily na nejnižších místech mezi 17
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institucemi jako např. armáda, vzdělávací systém nebo Moldavská pravoslavná církev.96
Vysvětlením pro negativní vnímání moldavské politiky můžou být dopady korupčního
skandálu z roku 2014, který způsobil v následujícím roce inflaci, zdražování běžných
produktů, a tedy i nespokojenost občanů reprezentovanou masovými protesty.97
V průzkumu veřejného mínění na otázku, jak moc jsou respondenti spokojeni s vývojem
demokracie v Moldavsku, v roce 2014 pouze 26 % odpovědělo „velmi nespokojeni“. O rok
později tuto odpověď zaškrtlo 66 % respondentů.98 Negativní vnímání napojení na
politické struktury potvrzovala také zástupkyně dotazovaného hnutí Occupy Guguță Ana
Popa, která konstatovala, že se lidé k aktivitám hnutí stavěli odmítavě a jejich postoj se
výrazně změnil v momentě, kdy se dozvěděli, že aktivisté z Occupy Guguță nereprezentují
žádnou politickou stranu.99
Jedním ze způsobů, jakými se politici a provládní masmédia snažili očernit
organizace občanské společnosti, bylo obviňování, že organizace překračují svoje pole
působnosti a „pletou se do politiky“. V některých případech tato masmédia tvrdila, že
organizace vytvářejí a prosazují svou politickou agendu. Jedním z hlavních politiků, kteří
za „politické aktivity“ organizace kritizovali, byl předseda parlamentu a člen
Demokratické strany Andrian Candu. V souvislosti se změnou volebního zákona v květnu
2017 např. prohlásil, že organizace CRJM, která se specializuje na reformy v oblasti
justice, by se neměla vyjadřovat ke změně volebního zákona, protože by taková vyjádření
znamenala politické doporučení.100 Obvinění, že organizace občanské společnosti vytvářejí
svou vlastní politickou agendu, se týkalo ve značné míře organizace Promo-LEX, která se
mj. tradičně zaměřuje na monitorování voleb. V rámci monitoringu Promo-LEX
zveřejňovala několik zpráv, během období před parlamentními volbami v únoru 2019 jich
organizace zveřejnila celkem šest. V reakci na první z nich Demokratická strana v prosinci
2018 publikovala tiskové prohlášení, ve kterém se ostře vyhradila vůči obsahu zprávy.
Prohlášení obsahovalo mj. tvrzení, že informace ve zprávě nejsou ověřené a představují
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pouze subjektivní názory zástupců Promo-LEX, a můžou tak ohrozit důvěryhodnost
volebního procesu.101
Údajné důkazy o napojení organizací občanské společnosti na politické strany se
v provládních masmédiích vyskytovaly ještě častěji než vytváření vlastní politické agendy.
Vazby na politické strany byly zobrazovány v různých podobách od vzájemně propojeného
financování po upřednostňování určité politické strany organizacemi občanské společnosti.
Propojené financování stran s organizacemi podle některých zpráv mělo fungovat tak, že
strany financovaly organizace, aby je ve svých raportech nekritizovaly. Podle jiných zpráv
naopak organizace občanské společnosti nelegálně financovaly strany prostřednictvím
fondů ze zahraničí.102 Mnoho dalších zpráv ve snaze ukázat napojení organizací občanské
společnosti na politické strany stavilo neziskové organizace do stejné pozice jako politické,
zejména opoziční, strany. Tento jev ilustruje např. reportáž na portálu Publika.md
s názvem „Důvod, proč opoziční strany a k nim přidružené nevládní organizace odmítají
podepsání etického kodexu“.103 Výjimkou také není odhalení údajného napojení organizací
občanské společnosti na politiky odsouzené v souvislosti s korupčním skandálem.
V květnu 2018 např. bloger Corneliu Grandrabur v reakci na protesty organizací občanské
společnosti u příležitosti dne svobody tisku zveřejnil článek, ve kterém tvrdí, že organizace
účastnící se protestu dostávaly příspěvky z bankovních účtů offshorových firem
vlastněných bývalým premiérem Vladimirem Filatem.104 Tyto falešné zprávy obviňující
organizace z vazeb na politické aktéry nebo z jiných vazeb na politiku mají vzhledem
k negativní konotaci subjektů zapojených do politiky v Moldavsku snížit důvěru veřejnosti
v organizace a snížit tak jejich vliv.
Označení obohacující se „nicnedělači“ a elitáři mělo tři hlavní vrstvy, které spolu
úzce souvisejí, a proto je nelze jednoduše rozdělit do více subnarativů. První spočívá
v aktivitě organizací občanské společnosti, která dle tohoto narativu není smysluplná, není
zaměřená na skutečné problémy a nemá reálný dopad. Druhá vrstva souvisí s peněžním
ohodnocením pracovníků organizací, kteří mají dostávat výrazně více peněz, než kolik si
zaslouží. Třetí vrstva se týká pozice organizací občanské společnosti, kdy se provládní
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masmédia a politici snažili vyobrazit organizace jako elitářská hnutí, která se nezabývají
problémy obyčejných Moldavanů.
Pojmy jako „elita“ nebo „elitářská hnutí“ figurovaly v článcích a reportážích bez
jakéhokoli vysvětlení. V květnu 2018 např. v rámci vysílacího programu „Principy“ na
televizním kanálu Publika TV analytik Valeriu Reniță prohlásil, že existují elitářské
nevládní organizace, které využívají velmi objemné finanční zdroje a které stále tvrdí, že
reprezentují občanskou společnost.105 Označením „elitářské hnutí“ byla také v televizním
kanálu Publika TV nazvána Occupy Guguță.106 Jedním z nejvýraznějších příkladů snahy
očernit obraz organizací občanské společnosti prostřednictvím snižování významu jejich
aktivit bylo prohlášení předsedy parlamentu Andriana Candua 3. května 2018 v souvislosti
s protesty organizací u příležitosti dne nezávislého tisku. Na tiskové konferenci Candu
prohlásil, že organizace nedělají nic jiného, než že píšou projekty, dostávají finance ze
zahraničí a organizují tyto protesty. K tomuto tvrzení dodal, že by bylo lepší, aby
organizace kromě protestu udělaly také něco reálného.107
Prohlášení, že organizace soustřeďují ve svých rukou vysoké sumy peněz, byly více
frekventované než označení organizací jako elity nebo jako těch, co reálně nic
nevykonávají. Na jedné straně se vyskytoval tento narativ v prohlášeních ve smyslu, že
jsou sumy, které organizace vydělávají, neadekvátní vůči jejich aktivitě. Např. předseda
Nejvyšší smírčí rady Victor Micu prohlásil, že podezřívá některé nevládní organizace
z toho, že jsou kritické jenom proto, aby dostaly více peněz.108 Na druhé straně se
provládní masmédia snažila zdiskreditovat důvěryhodnost procesu získávání financí a
snažila se dokázat nelegální nebo pochybný původ jejich peněz. V květnu 2017 např.
Eugen Luchianiuc prohlásil, že nevládní organizace jsou pouze další těleso na praní
špinavých peněz pro evropské fondy.109 Často také provládní masmédia spojovala
financování organizací s korupcí, která je jako taková často skloňovaná ve veřejných
debatách. Výjimkou také ve zkoumaném období nebyla snaha odkrýt údajné napojení
organizací občanské společnosti na odsouzené figury v případu krádeže jedné miliardy
dolarů. Podobné odkrytí údajných vztahů mezi odsouzeným bývalým premiérem
Vladimirem Filatem a organizacemi občanské společnosti došlo v článku platformy
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Today.md v květnu 2017, který nesl název „Kdo stojí za nevládními organizacemi, které se
postavily proti přímé volbě do parlamentu?“.110
Případ Moldavska vykazuje v tomto aspektu zužujícího se prostoru pro občanskou
společnost shody ve všech třech rysech, které definuje Brechenmacher. Politické elity těží
z faktu, že moldavská občanská společnost je relativně nová a nezakořeněná. Dále k šíření
útočných zpráv pomáhá koncentrace hlavních televizních a rozhlasových kanálů i jiných
sdělovacích prostředků do vlastnictví úzkého počtu politiků nebo lidí z jejich úzkého
okruhu. Třetím rysem je fakt, že provládní struktury v útocích mohou stavět na existujících
společenských narativech, kterými se snaží organizace očerňovat napojeními na zahraniční
představitele, obviňováním ze zapojování do politiky, která vyvolává ve společnosti
negativní konotace, a zveřejňováním zpráv, které naznačují, že jsou členové organizací
obohacující se elitáři a „nicnedělači“.

2.1.2 Restriktivní legislativa
Kromě zákonů zaměřujících se čistě na občanský sektor se omezení operačního prostoru
vyskytovalo také v jiných legislativních opatřeních nebo prezidentských dekretech, které
omezují svobodu projevu, shromáždění a mělo podobu zejména protiteroristických a
protiprotestních zákonů. Zatímco v Egyptě a Etiopii nově přijaté zákony omezovaly
svobodu shromáždění pod záminkou ochrany státu před terorismem, ruská alternativa se
zaměřovala na omezení financování organizací ze zahraničí a takto financované organizace
stigmatizovala označením „zahraniční agent“. Pro všechna tato opatření

byla

charakteristická vágní definice, která zajišťuje vládním představitelům širší manévrovací
prostor a organizace uvádí v nejistotu ohledně možného stíhání.111
V Moldavsku zůstala restrikce organizací občanské společnosti prostřednictvím
legislativních opatření pouze ve fázi návrhu zákona. Pokusy o přijetí omezujících zákonů
vůči politicky aktivním organizacím a jejich financování ze zahraničí lze rozdělit na dvě
etapy. První trvala od července do září 2017 v souvislosti s projednáváním nového zákona
o nekomerčních organizacích, druhá od května do listopadu 2018, která souvisela
s vyšetřováním aktivit nadace Open dialog. V obou případech nebyl zákon nakonec přijat.
Omezující legislativní opatření v roce 2017 byla součástí připravovaného zákona o
nekomerčních organizacích. Návrh zákona byl připravován od léta 2016 smíšenou
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pracovní skupinou složenou z členů Ministerstva spravedlnosti a zástupců občanské
společnosti. Vznik zákona vycházel z potřeby sjednotit úpravu občanského sektoru.
Doposud byla opatření nevládních organizací zahrnuta do několika dokumentů, zejména
do zákona o veřejných sdruženích a zákona o nadacích.112 V první fázi příprava zákona
probíhala dle mezinárodních standardů bez zásahů vládních představitelů. Výsledkem byl
návrh zákona, který odpovídal demokratickým standardům a v případě přijetí mohl zajistit
udržitelný rozvoj občanského sektoru.113 Problematický moment nastal na začátku
července 2017, kdy ministr spravedlnosti za Demokratickou stranu Vladimir Cebotari
přidal do návrhu zákona tři články (č. 28–30) s názvem „zvláštní ustanovení ohledně
politických aktivit nevládních organizací“, které by v případě přijetí výrazně limitovaly
organizace občanské společnosti, které jsou „politicky aktivní“. Tyto organizace by podle
návrhu nemohly dostávat finance ze zahraničí ani prostřednictvím 2% mechanismu, který
umožňuje od roku 2017 jednotlivým daňovým poplatníkům svěřit 2 % ze své daně
z příjmu nekomerční organizaci dle svého výběru.114 Nad to by „politicky aktivní“
organizace musely podávat písemnou zprávu Ministerstvu spravedlnosti a Ústřední volební
komisi, kde popíšou a zdůvodní svou „politickou činnost“.115 Návrh zákona byl nakonec
po veřejné nesouhlasné deklaraci, pod kterou se podepsalo 160 nevládních organizací,
ministrem spravedlnosti stáhnut.116
Projednávání návrhu zákona bylo znovuotevřeno v únoru 2018, 3. května parlament
zákon bez restriktivních opatření schválil, zákon ale nebyl do konce zkoumaného období
přijat a řada odborníků se obává, že vládní představitelé na poslední chvíli do zákona
doplní restriktivní opatření. Možnost změny zákona na poslední chvíli také naznačovalo
prohlášení předsedy parlamentu Andriana Candua, který v souvislosti se schválením
zákona dodal, že nepřiměřené dary ze zahraničí, které ovlivňují moldavskou politiku,
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musejí být zakázány.117 Kvůli nepřijetí zákona ale nelze situaci Moldavska srovnávat
s případy jiných zemí s plně rozvinutým omezujícím prostorem občanského sektoru.

2.1.3 Omezený počet poškozených organizací
Vládní představitelé a donucovací orgány se ve snaze omezit operační prostor zaměřili
pouze na organizace, které svou aktivitou vládu nejvíce ohrožovaly. Na tyto organizace
byla aplikována všechna legislativní opatření prostřednictvím opakovaného vyšetřování a
soudních procesů a byla proti nim vedena rozsáhlá očerňovací kampaň v médiích. V Rusku
napomáhal selektivnímu cílení zákon o zahraničních agentech, který je vágně definován.
Zaměření na omezený počet organizací bylo pro vládní představitele dostačující, protože
jednotlivé případy odradily další organizace od protivládní rétoriky.118
Také v Moldavsku se vládní představitelé a provládní masmédia s očerňovací
rétorikou zaměřovala na úzkou skupinu organizací občanské společnosti. Co se týče
pomlouvačné kampaně v masmédiích, útoky byly ve zkoumané době zacíleny buď na
občanskou společnost jako celek, nebo na omezený počet konkrétních organizací a jejich
čelných představitelů. Příkladem použití termínu občanská společnost v obecném kontextu
může být článek publikovaný na zpravodajském serveru Livenews.md s názvem „Občanská
společnost se zapojuje do politiky po boku PAS, přiznává Maia Sandu“. Článek byl
publikovaný 18. května 2018 a referuje o údajném napojení občanské společnosti na
opoziční stranu PAS. Nikde v textu autor nezmiňuje konkrétní organizaci, všude používá
termín „občanská společnost“.119 Mezistupeň mezi používáním obecných termínů a
referováním o konkrétních organizacích bylo použití obecného termínu s upřesněním jako
např. „organizace občanské společnosti, které se účastnily protestu“ 120 nebo „organizace
občanské společnosti, které se účastnily realizace soudní reformy“.121 Na konkrétní
organizaci se zaměřil např. bloger Corneliu Gandrabur, který 6. února 2018 publikoval
článek nadepsaný „Petru Macovei transformoval API do mafiánské základny Renata
Usatého“.122 API je zkratka organizace Asociatia Presei Independente („Asociace
nezávislého tisku“) jejímž výkonným ředitelem je v článku zmiňovaný Petru Macovei.
„Radiography of Attacks (1 January 2018 – 31 December 2018)“, 10–12.
Brechenmacher, Civil Society Under Assault, 94–95.
119
„Societatea civilă implicată în politică alături de PAS, recunoaște Maia Sandu“, zpravodajský portál
Livenews.md, http://livenews.md/societatea-civila-implicata-politica-alaturi-de-pas-recunoaste-maia-sandu/
(náhled 5. 5. 2019).
120
„Radiography of Attacks (1 January 2018 – 31 December 2018)“, 7.
121
Ibid., 14.
122
Ibid., 4.
117

118

33

Renato Usatîi je předsedou proruské Naší strany, která se spolu se stranou Socialistů v roce
2015 podílela na organizaci proruských protestů. V současné době strana nemá početnou
voličskou základnu, v parlamentních volbách v únoru 2019 získala 2,95 % hlasů.123
Omezený počet organizací, proti kterým jsou zacílené útoky, ukazuje také seznam
signatářských organizací pod oběma Radiografiemi. Pod Radiografií, která mapuje období
od září 2016 do prosince 2017, je podepsáno 17 organizací, Radiografii mapující rok 2018
podepsalo organizací 18.124 Dokonce ani ne všechny signatářské organizace měly pocit, že
by současný stav nějak výrazně omezoval jejich aktivity. Nadine Gogu z organizace
Centrum pro nezávislou žurnalistiku v rozhovoru uvedla, že se s většími problémy její
organizace potýkala v roce 2009 po protivládních protestech kvůli opakovaným kontrolám
prováděným státními institucemi. Větší problém na konci zkoumaného období pro
organizaci

představoval

nedostatek

lidských

zdrojů,

zejména

kvalifikovaných

profesionálů.125 Organizace, které neoperují v oblasti monitoringu politických procesů,
lidských práv nebo se nezabývají jinými citlivými tématy, se během zkoumaného období
nepotýkaly s žádnými problémy, ani obecné proklamace v provládních masmédiích proti
občanské společnosti neměly negativní dopad na přístup cílové skupiny vůči organizaci.
Tento fakt potvrdila např. Alexandra Safronova z Mezinárodního centra tréningu a
profesionálního rozvoje, které se zaměřuje na vzdělávací programy pro různé kategorie
lidí. Organizace se nesetkala s žádnou formou útoku ze strany vládních představitelů.126
Útoky byly zaměřené jenom na omezenou skupinu organizací, které byly nejvíce aktivní
v různých politicky citlivých oblastech. V tomto parametru případ Moldavska do vysoké
míry odpovídá situaci, již předpokládá Brechenmacher.

2.1.4 Násilné represe
Míra použití násilí byla v jednotlivých případech popisovaných Brechenmacher v konceptu
zužujícího se prostoru různá. V Etiopii a Egyptě mělo použití síly proti organizacím
občanské společnosti podobu zabíjení aktivistů policejními složkami během protestů a
souviselo s politickou nestabilitou v zemi a častými mocenskými změnami. Rusko
vzhledem k relativně stabilní a konsolidované moci mohlo násilnými represemi ztratit víc,
„Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova“.
„Radiography of Attacks (September 2016 – December 2017)“ a „Radiography of Attacks (1 January
2018 – 31 December 2018)“.
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než by mohlo získat. Násilné represe mají vždy negativní dopad na obraz vlády ve
veřejném mínění. K násilnostem tedy docházelo v Rusku pouze sporadicky proti
jednotlivým aktivistům zejména v oblasti severního Kavkazu. Do podčásti násilných
represí Brechenmacher řadí také politicky motivované soudní procesy s jednotlivými
prominentními členy organizací občanské společnosti a jejich obtěžování, zastrašování a
pronásledování. K těmto praktikám docházelo nejvíce v Rusku.127
V tomto parametru se Moldavsko během zkoumaného období podobalo více
případu Ruska než Etiopii a Egyptu. V Moldavsku nezemřel žádný z aktivistů nebo jiných
aktérů občanské společnosti násilnou smrtí ani nebyl mučen nebo vystaven jiné formě
násilí. Útoky vládních představitelů během zkoumaného období nedošly do fáze soudních
procesů, žádný aktivista také nebyl zadržen.128 V detenci by teoreticky totiž mohl být
vystaven násilí vzhledem k četným reportům porušování lidských práv v zadržovacích
věznicích.129 Jediným případem politicky motivovaného soudního procesu je případ
právničky a ochránkyně lidských práv Any Ursachi, která byla obviněna z vraždy souseda,
již měla spáchat v roce 1998. Ana Ursachi obhajovala oponenty Vladimira Plahotniuca,
jakými byli Veaceslav Platon, Renato Usatîi nebo Viorel Țopa. V roce 2016 byla obviněna
a Ústavní soud v březnu 2018 vyhověl návrhu státního zastupitelství ohledně jejího
zatčení. Z tohoto důvodu žije Ursachi v současnosti v Polsku.130 Tento případ ale nelze vzít
v potaz vzhledem k tomu, že Ursachi byla během zkoumaného období mimo Moldavsko a
její případ se nevztahuje k žádné události v tomto období.
V Moldavsku se objevilo několik náznaků zastrašování a vyhrožování násilím.
V dubnu 2018 během probíhající monitorující mise organizace Promo-LEX v souvislosti
s volbami starosty Kišiněva pronikl do sídla organizace neznámý člověk, který přítomným
členům organizace vyhrožoval vězením a fyzickou odplatou. Tento člověk tvrdil, že jedná
jménem jedné politické strany, ta ale jakoukoliv účast na útoku popřela. 131 S největší
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pravděpodobností šlo opravdu o akt jednotlivce, který nelze považovat za úmyslnou
taktiku vládních činitelů vyhrožovat zástupcům občanské společnosti. Dokonce ani
výkonný ředitel organizace Ion Manole se o tomto incidentu nezmínil a tvrdil, že se
Promo-LEX nikdy nesetkal s násilným útokem nebo vyhrožováním násilným útokem.132
Další případ možného vyhrožování se týká hnutí Occupy Guguță, mělo k němu dojít
v únoru 2019. Anonymní osoba měla vyhrožovat jedné člence hnutí, že „oni“ budou
přemýšlet o tom, co udělají s Occupy Guguță po parlamentních volbách. Tento incident má
ale, jak i Ana Popa sama upozorňovala, charakter spíše neověřené zprávy.133 Se dvěma
případy obtěžování se ale setkali pozorovatelé Promo-LEX v rámci monitoringu
parlamentních voleb v lednu 2019. V incidentech šlo o nápadné sledování pozorovatele
příslušníkem policie a tajné služby. V obou případech se mateřské instituce od incidentů
distancovaly.134 V Moldavsku tedy neprobíhaly žádné násilné represe a výhrůžky
pronásledováním byly velmi sporadické a měly charakter spíše neorganizovaných
incidentů. Existovalo pouze několik případů zastrašování, ani u nich nelze prokázat
iniciativu vládních představitelů, incidenty také neměly systematickou podobu. Určit závěr
ohledně toho, jestli v tomto parametru případ Moldavska odpovídá zužujícímu se prostoru
je obtížné z toho důvodu, že se míra násilných represí liší i mezi státy zkoumanými Saskií
Brechenmacher. Moldavské incidenty se spíše podobají situaci v Rusku, jejich výskyt je
ale výrazně méně četný.

2.1.5 Vytváření alternativních občanských aktérů
Vládní představitelé v námi zkoumaném kontextu často zdůrazňovali rozdíly mezi sociálně
zaměřenými organizacemi a organizacemi, které se zabývaly politicky citlivými tématy.
S některými z první skupiny pak politici navázali hlubší spolupráci. Etiopská vláda např.
prohloubila spolupráci s organizacemi, které se zaměřovaly na místní rozvoj. Tyto
organizace se pak musely vzdát zasahování do státní rozvojové agendy. V Rusku měli
alternativní občanští aktéři podobu státem kontrolovaných masových asociací, které
následovaly provládní kurz. Bez ohledu na zaměření organizace měly ve všech třech
zemích výsadní postavení ty organizace, které jednaly v souladu s vládními záměry a
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omezení byla zaměřená pouze na ty organizace, jež podporovaly zájmy občanů, které do
jisté míry představovaly překážku pro vládní představitele.135
V Moldavsku se alternativní organizace vymezující se vůči těm, co kritizují
nedemokratické praktiky a porušování lidských práv, projevily především během protestů
proti změně volebního systému na jaře 2017. V květnu 2017 vydalo 53 do té doby veřejně
neznámých organizací občanské společnosti prohlášení, v němž konstatovaly, že souhlasí
s přijetím smíšeného volebního systému. Několikrát bylo v textu deklarace zmíněno, že
přijetí zákona je v souladu s většinovým názorem společnosti.136 Nezávislý zpravodajský
portál Report.md zveřejnil investigativní článek, kde autoři popsali původ a vztahy
jednotlivých signatářských organizací v deklaraci. Většina z nich měla vazby na politické
představitele, zejména na Demokratickou stranu. Např. organizaci Centrum pro právní
vyšetřování a obranu lidských práv založil v roce 2010 místopředseda Demokratické strany
Sergiu Sîrbu a současnou ředitelkou organizace je jeho žena Ina Sîrbu.137 Vládní politici
používali alternativní organizace občanské společnosti, aby před zahraničními donory i
domácím obyvatelstvem vytvořili dojem, že je moldavská občanská společnost názorově
nejednotná. Toto tvrzení potvrzuje výrok premiéra Pavla Filipa z 26. září 2017, který
prohlásil, že hodlá vytvořit speciální rozpočet pro vládní instituce, které budou sloužit ke
spolupráci s nevládními organizacemi. Několik vybraných organizací bude spolupracovat
s vládou na přípravě a monitorování veřejné politiky. Autoři Radiografie vyjádřili obavy
ohledně toho, že mezi těmito organizacemi budou pouze ty, které podporují vládu, a vláda
pak bude tvrdit, že jednotlivé politické kroky konzultovala s občanskou společností.138
Snaha vytvořit provládně orientované organizace občanské společnosti je tedy viditelně
přítomná také v Moldavsku.

2.2 Dopad útoků a restrikcí na fungování organizací občanské
společnosti
Brechenmacher ve své publikaci tento rys, který se zaměřuje na důsledky útoků v médiích,
represí a dalších restriktivních opatření, dělí na sedm dílčích parametrů, z nichž některé se
135
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částečně prolínají. Z tohoto důvodu následující část práce nebude dělena do menších celků,
všechny parametry, které definovala Brechenmacher budou ale zmíněny. V Rusku, Etiopii
i Egyptě byly některé organizace v důsledku zužujícího se prostoru nucené zvolit exil nebo
ukončit svou činnost. Některé z těch, co musely ukončit svou činnost, se musely úplně
rozpustit, jiné přestaly být aktivní. Některým organizacím také nebylo dovoleno se znovu
registrovat. Organizace, které zvolily exil, do jisté míry ztratily kontakt s domovskou zemí
a cílovou skupinou obyvatel a frekvence jejich aktivit se snížila.139
Restriktivní opatření, která znesnadňovala financování organizací ze zahraničí,
způsobila finanční problémy a další s tím pojící se komplikace. Ti, kteří se rozhodli
nerezignovat na svá stanoviska, museli omezit své aktivity a snížit členskou základnu nebo
hledat alternativní zdroje financování. Nové zdroje příjmů ale ve většině případů
nepřinesly dostatečné sumy, aby se organizace dostala na úroveň svého původního obratu.
Ta část občanského sektoru, která usilovala o udržení původních finančních prostředků,
musela přistupovat ke kompromisům. V Etiopii tyto kompromisy znamenaly rezignaci na
politické aktivity, v Rusku některé organizace začaly zastávat méně kritické stanovisko
vůči vládním představitelům.140
Kvůli byrokratickým požadavkům a hájení sebe sama v soudních procesech neměli
aktivisté dostatek času na svou činnost, což mělo za následek další problémy. 141 Jedním
z nich bylo zhoršení spolupráce mezi jednotlivými organizacemi. Brechenmacher tvrdí, že
tato fragmentace má negativní dopad na celkovou úroveň občanské společnosti z toho
pohledu, že občanské hnutí se může efektivně bránit zužujícímu se prostoru, pouze když
spolu jednotlivé organizace spolupracují. Na druhou stranu v některých případech se
naopak organizace proti vládním představitelům spojily a vydávaly společné deklarace.142
Kvůli nedostatku času i dalším obstrukcím (jako např. nuceným vstupem do ilegality) se
snížil dosah občanského sektoru na domácí cílovou skupinu obyvatelstva i kontakt se
zahraničím kvůli omezené možnosti aktivistů vycestovat do ciziny. V některých případech
musely organizace přistupovat k transformaci své vlastní struktury, docházelo tak např. ke
spojování několika subjektů. Tento model představoval sice lépe chráněnou platformu od
administrativního a právního obtěžování, získávání financování ze zahraničí a spolupráce
139
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se státními autoritami se ale zhoršila. Část občanského sektoru v Rusku a Egyptě se
transformovala do ziskového formátu neboli „občanských firem“.143
Zúžení operačního prostoru mělo také širší společenské dopady. Např. v Egyptě a
Etiopii se oslabením organizací, které se zabývají ochranou lidských práv, snížila kvalita
informovanosti o porušování zákonů vládními činiteli v této oblasti. Začaly také chybět
služby v oblasti obhajoby práv pro vyloučené skupiny obyvatelstva, jako LGBT komunita,
ženská práva nebo ochrana práv migrantů a uprchlíků. Ve veřejném prostoru také
docházelo k potlačování diskuze, která je konkurenční vůči oficiálnímu provládnímu
narativu. V Rusku tak např. docházelo k potlačování připomínání obětí stalinských
represí.144
V Moldavsku během zkoumaného období žádná z organizací občanské společnosti
nebyla nucena odejít do exilu ani neukončila z důvodu útoků a zužujícího se prostoru svou
činnost. Žádný z dokumentů, které referují o zužujícím se prostoru pro občanskou
společnost, neobsahuje informace o tom, že by některá z organizací přesunula svou
základnu do zahraničí.145 Jediným příkladem nucené emigrace je situace Any Ursachi.
Ursachi ale emigrovala, jak bylo výše zmíněno, ještě před plošným zhoršením situace pro
občanskou společnost po protestech proti přijetí většinového, resp. smíšeného volebního
systému.146 Co se týče pozastavení činnosti, některé organizace občanské společnosti
skutečně zanikly nebo přestaly být aktivní, nic ale nenasvědčuje tomu, že by k jejich
zániku přispěl zužující se prostor.147
Vzhledem k tomu, že zákon o nekomerčních organizacích, který obsahoval články
limitující financování pro „politicky aktivní“ organizace, nakonec nebyl přijat, k úbytku
financí došlo pouze ve výjimečných případech. Jeden z případů ztráty financí se dotkl
organizací zaměřených na ochranu práv dětí. V září 2016 několik organizací občanské
společnosti podepsalo společnou deklaraci kritizující spolupráci mezi nadací Edelweiss,
kterou vlastní Vladimir Plahotniuc, a Ministerstvem práce, sociální ochrany a rodiny na
státním programu „Dětská linka“. V reakci na deklaraci ministerstvo vydalo tiskové
143
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prohlášení, kde se proti tvrzení o výhradní spolupráci s nadací Edelweiss ohrazovalo.
Každá nezisková organizace nebo nadace se může na programu podílet. Kromě toho
tiskové prohlášení ministerstva obsahovalo větu: „místo aby se tyto organizace přidaly ve
snaze zlepšit situaci dětí a rodin v této zemi, vedou sterilní kampaň s politickými
konotacemi“. V důsledku tohoto prohlášení organizace zaměřující se na ochranu dětí
nedosáhly na finanční podporu od mezinárodní organizace UNICEF.148 Tato událost
nicméně nespadá do zkoumaného období. Žádná z dotazovaných organizací se také
nesetkala se snížením financování, někteří z respondentů připouštěli, že v důsledku
zhoršení veřejného mínění ohledně občanské společnosti organizace mohly mít problém
přitáhnout pozornost domácích donorů prostřednictvím 2% mechanismu.149 Tato tvrzení
jsou ale nepodložená, 2% mechanismus funguje až od roku 2017 a zatím neexistuje
srovnání let 2017 a 2018. Častějším fenoménem byla v průběhu zkoumaného období
nutnost více obhajovat záměry organizací před donory. Organizace musely někdy vyvracet
falešné zprávy, které o nich šířila provládní média. Organizace Promo-LEX musela např.
vysvětlovat na schůzce se zahraničními donory incident s Demokratickou stranou v lednu
2019 v souvislosti s monitoringem předvolebního období. Po tom, co Demokratická strana
v prosinci 2018 zveřejnila tiskové prohlášení, kde zpochybňovala závěry Promo-LEX o
dodržování demokratických principů v souvislosti s volbami, organizace vydala tiskovou
zprávu, kde vyvracela kritiku Demokratické strany. Strana na to zareagovala v lednu 2019
další kritickou zprávou, kterou mj. přímo rozeslala zahraničním donorům. Promo-LEX se
následně musel setkat s donory a vysvětlovat svou pozici. Nikdo z partnerů ale nakonec
finanční příspěvky nesnížil ani nedal najevo, že by o tom uvažoval v následujícím
období.150
Ve zkoumaném období se administrativní požadavky ze strany státu na organizace
občanské společnosti nezměnily k horšímu. Ve srovnání s jinými zeměmi má Moldavsko
Sorina Macrinici (programová ředitelka organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska), v rozhovoru
s autorkou 8. 2. 2019.
149
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poměrně dlouhý registrační proces, přijetí zákona o nekomerčních organizacích by ale
mělo dobu registrace snížit z 30 dnů na 15151 a nic by na tom nezměnilo případné přijetí
kontroverzních dodatků. Přijetí dodatků by ale znamenalo zvýšení byrokratických
požadavků na organizace, které vyvíjejí „politickou činnost“. Jejich povinností by pak byla
pravidelná písemná hlášení Ministerstvu spravedlnosti a Ústřední volební komisi se
zdůvodněním „politické aktivity“.152 Zákon s těmito dodatky nebyl přijat, zvýšené
byrokratické požadavky v Moldavsku zatím nejsou přítomné.
Co se týče spolupráce mezi organizacemi, v Moldavsku měly útoky na občanskou
společnost efekt, který spíše podněcoval k prohloubení společných kroků, než že by
kooperační prostředí narušoval. Spolupráci lze vidět na četných deklaracích, kterými se
organizace společně vymezovaly vůči útokům. Společná prohlášení vznikala v relativně
krátké době po incidentech, což ukazuje schopnost organizací rychle a organizovaně jednat
ve snaze bránit sebe sama. Např. 18. prosince 2017 zveřejnilo 45 nevládních organizací
společné prohlášení odsuzující manipulativní provedení průzkumu veřejného mínění
agenturou IMAS, jehož výsledky byly zveřejněny pouze šest dní před tím.153 Prohloubení
spolupráce během zkoumaného období potvrdil také Ilie Chirtoacă z organizace CRJM.
Zástupci Promo-LEX a Amnesty International Moldova tvrdili, že útoky neměly na
spolupráci žádný vliv, kooperace mezi organizacemi zůstala stejná jako před změnou
volebního zákona a zbytek dotázaných organizací spolupráci nijak nekomentoval.154
Z rozhovorů ani z obou Radiografií nevyplívá nic, co by potvrzovalo omezení
zahraničního dosahu. Moldavští aktivisté mohli svobodně cestovat na zahraniční akce
během zkoumaného období stejně jako před tím.155 Snížení dosahu v domácím prostředí
existovalo pouze v tom aspektu, že se organizace kvůli útokům musely více zaměřit na
Macrinici, „Shrinking space for Civil Society in Moldova“, 4.
„Proiect: LEGE cu privire la organizaţiile necomerciale“.
153
„Radiography of Attacks (September 2016 – December 2017)“, 17.
154
Ion Manole (výkonný ředitel organizace Promo-LEX), v rozhovoru s autorkou 5. 2. 2019.
Alexandra Safronova (projektová manažerka organizace Mezinárodní centrum tréninku a profesionálního
rozvoje), v rozhovoru s autorkou 7. 2. 2019.
Sorina Macrinici (programová ředitelka organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska), v rozhovoru s
autorkou 8. 2. 2019.
Ilie Chirtoacă (právní referent organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska), v rozhovoru s autorkou
8. 2. 2019.
Nadine Gogu (výkonná ředitelka organizace Centrum nezávislé žurnalistiky), v rozhovoru s autorkou 15. 2.
2019).
Igor Stoica (koordinátor programu organizace Amnesty International Moldova), v rozhovoru s autorkou 20.
2. 2019.
Ana Popa (členka hnutí Occupy Guguță), v rozhovoru s autorkou 8. 3. 2019.
155
„Radiography of Attacks (September 2016 – December 2017)“ a „Radiography of Attacks (1 January
2018 – 31 December 2018)“.
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obhajobu sebe sama a neměly pak dostatek času a prostředků na svou původně ústřední
aktivitu. Ilie Chirtoacă např. tvrdil, že co se týče zaměření, CRJM se během zkoumaného
období posunulo od organizace typu právního think-tanku poskytujícího politické analýzy
a pomáhajícího s přípravou nové legislativy na organizaci typu „watchdog“, která se
primárně soustředí na hlídání správnosti demokratických procesů. Chirtoacă zároveň
připustil, že některé aktivity neměly kvůli útokům v masmédiích zamýšlený dopad na
obyvatelstvo.156 Igor Stoica z pobočky Amnesty International v Moldavsku odhadl, že
šíření pomlouvačné kampaně negativně ovlivnilo dosah organizace na domácí
obyvatelstvo. Amnesty International musela zejména po tom, co kritizovala vyhoštění
tureckých občanů z Moldavska více vysvětlovat svoje aktivity a obhajovat je.157 Ion
Manole z organizace Promo-LEX také připustil, že měly útoky negativní vliv na aktivity
organizace. Členové během zkoumaného období museli trávit více času reakcemi a
odpověďmi na útoky a také setkáními s partnery. Přesto se ale Promo-LEX snažil nepolevit
v monitoringu volebního procesu i v dalších aktivitách. Ion Manole byl tedy přesvědčen,
že dosah organizace zůstal stejný.158
Vzhledem k tomu, že v Moldavsku zákon, který by omezoval tzv. politicky aktivní
organizace a jejich financování ze zahraničí, nebyl přijat, omezování nebylo na takové
úrovni jako např. v Rusku, a mělo tedy na občanskou společnost malé negativní dopady.
Zatím se neobjevily případy, kdy by organizace musely transformovat svou strukturu,
hledat nové zdroje financování, ukončit svou činnost nebo přesunout základnu do
zahraničí.159 V malé míře negativně ovlivnila činnost organizací pomlouvačná kampaň
v médiích, kvůli které organizace musely vyvinout dodatečné úsilí v obhajobě své činnosti
před domácím obyvatelstvem i před donory.160 Naopak útoky nijak nesnížily spolupráci
mezi organizacemi, která se podle některých dokonce ve zkoumaném období
prohloubila.161 V oblasti společenských dopadů zatím v tak krátkém odstupu od konce
zkoumaného období není možné odhadnout případné negativní dopady.
Ilie Chirtoacă (právní referent organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska), v rozhovoru s
autorkou 8. 2. 2019.
157
Igor Stoica (koordinátor programu organizace Amnesty International Moldova), v rozhovoru s autorkou
20. 2. 2019.
158
Ibid.
159
„Radiography of Attacks (September 2016 – December 2017)“ a „Radiography of Attacks (1 January
2018 – 31 December 2018)“.
160
Ion Manole (výkonný ředitel organizace Promo-LEX), v rozhovoru s autorkou 5. 2. 2019; Igor Stoica
(koordinátor programu organizace Amnesty International Moldova), v rozhovoru s autorkou 20. 2. 2019.
161
Ilie Chirtoacă (právní referent organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska), v rozhovoru s
autorkou 8. 2. 2019.
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2.3 Mezinárodní reakce
2.3.1 Počáteční stádia
Evropská unie i Spojené státy americké v počátečních stádiích zužujícího se prostoru
podcenily situaci, protože útoky považovaly za krátkodobý trend, kterému není potřeba
věnovat speciální pozornost. V roce 2011 se např. západní partneři nijak nevyjadřovali k
restrikcím v Egyptě v oblasti financování organizací občanské společnosti ze zahraničí.
Místo toho omezování občanské společnosti interpretovali jako legální spory a dočasné
nedorozumění mezi vládou a občanským sektorem. EU a Spojené státy zvolily pasivní
přístup ve snaze zachovat mezinárodní kooperaci s vládními představiteli. Vlády také
šikovným způsobem manipulovaly se zahraničními partnery a přesvědčily je o tom, že jde
pouze o nutná opatření.162
Reakce zahraničních partnerů na omezování operačního prostoru v Moldavsku byla
podobná. Ze strany Evropské unie lze říci, že stanoviska byla na začátku mírnější než
později. V polovině roku 2017 po protestech organizací občanské společnosti proti přijetí
nového volebního zákona kritizoval předseda delegace EU v Kišiněvě Pirkka Tapiola
iniciativu Ministerstva spravedlnosti ohledně přidání kontroverzních článků do návrhu
zákona o nekomerčních organizacích. V rozhovoru Tapiola řekl, že hovořil s moldavskými
úřady o zužujícím se prostoru pro organizace občanské společnosti a navrhl jim, aby se
řídily evropskými standardy.163 Během roku 2018, zejména v druhé polovině, začala EU
zastávat tvrdší stanovisko vůči moldavským vládním elitám, které lze vidět v několika
velmi kritických prohlášeních. Nejpřísnější byla rezoluce Evropského parlamentu ohledně
implementace asociační dohody s Moldavskem, která byla zveřejněna 14. listopadu 2018.
Jedno z nejvíce kritizovaných bylo prostředí občanské společnosti.164

162

Brechenmacher, Civil Society Under Assault, 102.
„Tentativă în curs a regimului de la Chișinău de a interzice finanțarea ONG-urilor din exterior“, webová
stránka zpravodajského serveru Deutsche Welle, https://www.dw.com/ro/tentativ%C4%83-%C3%AEn-cursa-regimului-de-la-chi%C8%99in%C4%83u-de-a-interzice-finan%C8%9Barea-ong-urilor-din-exterior/a39662429 (náhled 5. 5. 2019).
164
„Critici dure din Parlamentul European: Moldova e cea mai săracă țară din Europa, dar Plahotniuc trăiește
în lux“, zpravodajský portál Cotidianul, https://cotidianul.md/2018/11/14/critici-dure-din-parlamentuleuropea-moldova-e-cea-mai-saraca-tara-din-europa-dar-plahotniuc-traieste-in-lux/ (náhled 5. 5. 2019);
„European Parliament resolution of 14 November 2018 on the implementation of the EU Association
Agreement with Moldova“, oficiální webová stránka Evropského parlamentu,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20180458+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (náhled 5. 5. 2019).
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Co se týče Spojených států amerických, v roce 2017 se jejich zástupci kriticky
vyjadřovali pouze ke změně volebního zákona a nabádali moldavské vládní představitele,
aby se řídili stanovisky Benátské komise.165 Postoj USA vůči omezování občanského
sektoru byl v roce 2018 méně kritický než postoj EU. Zatímco EU na začátku září 2018
kritizovala Moldavsko kvůli nízké míře implementace asociační dohody, tehdejší
velvyslanec USA v Moldavsku James Pettit prohlásil, že hluboce oceňuje úsilí moldavské
vlády o provádění reforem a rozvojového programu, jakož i o dosažení cílů asociační
dohody mezi EU a Moldavskem. Pettit zdůraznil, že úspěch bude ještě významnější poté,
co Moldavsko splní své závazky v oblasti reformy soudnictví, boje proti korupci a
pořádání spravedlivých voleb.166 Na méně kritický postoj USA vůči moldavským vládním
elitám může mít vliv fakt, že Demokratická strana si pravidelně platila služby amerických
lobbystických firem. V polovině roku 2018 podepsala strana půlroční smlouvu s firmou
Cogent Strategies LLC, celková částka zaplacená stranou činila 30 000 dolarů. Za tento
obnos měla firma poskytovat straně služby v oblasti vztahů s veřejností, které by mj.
mohly zahrnovat výzkum, analýzu prioritních otázek, poradenství v oblasti geopolitiky a
domlouvání schůzek se zástupci amerických masmédií a občanské společnosti. Pouze
několik dní po podepsání kontraktu se na americkém zpravodajském portálu
Insidesources.com objevil pochvalný článek týkající se antikorupčních reforem v
Moldavsku. Článek byl viditelně neobjektivní vzhledem k tomu, že v něm byly použity
výhradně citace ministra financí.167
V době, kdy vládní představitelé začali systematicky omezovat občanský sektor,
tedy v době protestů proti přijetí nového volebního zákona, zahraniční partneři sice
kritizovali kroky moldavských politiků, jejich kritika ale zůstala pouze ve formě deklarací.
K omezování občanského sektoru se vyjadřovala pouze Evropská unie. Podcenění prvních

„SUA, reacţie dură la adresa regimului de la Chişinău”, zpravodajský portál Glasul,
http://www.glasul.md/sua-reactie-dura-la-adresa-regimului-de-la-chisinau-adoptarea-sistemului-mixt-punesub-semnul-intrebarii-scopul-guvernului-care-declara-ca-vrea-un-viitor-democratic-si-european-pentrupopor/ (náhled 5. 5. 2019).
166
„Infotag-Analytics No. 35 (484), 12 September 2018“.
167
„PD a semnat un nou contract de lobby în SUA; E a patra firmă din ultimii trei ani, cheltuielile depășind
un milion de dolari“, zpravodajský portál Jurnal, http://beta.jurnal.md/ro/news/70f085ea43e76ab0/pd-asemnat-un-nou-contract-de-lobby-in-sua-e-a-patra-firma-din-ultimii-trei-ani-cheltuielile-depasind-un-milionde-dolari.html (náhled 5. 5. 2019); „Un nou contract de lobby în SUA pentru Partidul Democrat“,
zpravodajský portál Important, http://important.md/index.php/part-pol/item/1840-un-nou-contract-de-lobbyin-sua-pentru-partidul-democrat (náhled 5. 5. 2019); „Moldova: An Anti-Corruption Economic Success Story
in Eastern Europe“, zpravodajský portál Insdesources com, https://www.insidesources.com/moldova-anticorruption-economic-success-story-in-eastern-europe/ (náhled 5. 5. 2019).
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stádií zužujícího se prostoru bylo v Moldavsku pozorovatelné obdobně jako v případech,
které popisuje Brechenmacher.

2.3.2 Absence konkrétních opatření
Zahraniční partneři nebyli v brzkých i pozdních stádiích zkoumaného procesu ochotni
zastávat vůči lokálním politickým představitelům tvrdší postoj a rozvojovou pomoc nebo
bilaterální spolupráci podmínit zlepšením operačního prostředí občanského sektoru. EU i
Spojené státy byly vnitřně rozdělené ohledně priorit zahraniční politiky. Tvrdší opatření by
mohla způsobit zhoršení vztahů mezi danými státy, které zahraniční partneři nechtěli
riskovat. Příkladem neadekvátní reakce může být případ Egypta v roce 2011, kdy se USA i
přes jasné omezení demokracie v Egyptě rozhodla zachovat kooperační vztah s vládními
představiteli Egypta ve snaze pokračovat v protiteroristické spolupráci. V některých
případech hrálo roli také zachování obchodních vztahů, které byly pro oba aktéry
klíčové.168
V Moldavsku sice Evropská unie v polovině roku 2018 přijala striktnější opatření,
jejich přijetí však neiniciovaly útoky proti organizacím občanské společnosti, ale neuznání
výsledku voleb starosty Kišiněva, o kterém rozhodl soud. Krok kritizovali představitelé
občanské společnosti, opoziční strany i zahraniční partneři. Evropská komise a Evropský
parlament odsouhlasily 4. 7. 2018 společné prohlášení o pozastavení makrofinanční
pomoci Moldavsku. Obnovení pomoci Evropská unie podmínila reformami a
demokratickým průběhem voleb. Do konce zkoumaného období tedy Moldavsko finanční
obnos 100 milionů eur nedostalo.169 Červencovou rezoluci následovalo zhodnocení
implementace asociační dohody, které kromě neuznání výsledku voleb kritizovalo reformy
ve volební legislativě, kapitálovou amnestii a balíček daňové reformy. Poprvé dokument
takového významu zmiňoval jméno Vladimira Plahotniuca a referoval o Moldavsku jako o
státu, který je ovládán oligarchickými zájmy. Opět bylo zdůrazněno, že další kroky EU
vůči Moldavsku budou záviset na průběhu voleb.170 Rezoluce obsahovala také bod týkající
se občanské společnosti. Vyzývala v něm moldavské orgány k zajištění příznivého
168

Brechenmacher, Civil Society Under Assault, 102–103.
„Joint Motion for a Resolution, 4.7.2018“, oficiální webová stránka Evropského parlamentu,
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0322_EN.html#_part1_def1 (náhled 5. 5. 2019);
„UE, cu ochii pe formarea Guvernului. Mogherini: ‚Este datoria noastră să fim vigilenți față de situația
statului de drept‘”, webová stránka televizní stanice TV8, http://tv8.md/2019/03/19/ue-cu-ochii-pe-formareaguvernului-mogherini-este-datoria-noastra-sa-fim-vigilenti-fata-de-situatia-statului-de-drept/ (náhled 5. 5.
2019).
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„Infotag-Analytics No. 45 (494), 21 November 2018“.
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prostředí pro občanskou společnost, k neomezování možností jejich financování ze
zahraničí i zajištění možnosti podílet se na provádění reforem a monitoringu
transparentnosti veřejných institucí.171 USA se sice připojily s kritikou k EU, finanční
pomoc, kterou přispívají prostřednictvím své rozvojové agentury USAID, ale nesnížily.172
Co se týče rezoluce EU, její obsah ovlivnilo vnitřní názorové rozdělení mezi
jednotlivými zástupci členských států. V rámci diskuze ohledně rezoluce Evropský
parlament zvažoval také ostřejší přístup vůči nedemokratickým krokům v Moldavsku,
který obsahoval zrušení bezvízového vstupu moldavských občanů do EU pro pobyty za
účelem turismu.173 Proti ostřejšímu přístupu vůči Moldavsku byli zejména zástupci
z Rumunska, které poskytuje Moldavsku finanční pomoc bez jakékoli nutnosti přijetí
demokratických opatření.174 V názorové pozici Rumunska hraje roli fakt, že vládní
Sociálně-demokratická strana udržuje kooperační styky s moldavskou Demokratickou
stranou, což je do jisté míry ovlivněno přátelskými vztahy lídrů obou stran.175
I přesto, že EU podmínila obnovení makrofinanční pomoci demokratizačními
opatřeními, které se mj. týkaly občanské společnosti, primárním důvodem kritických
rezolucí nebyl zužující se prostor pro občanskou společnost. Přístup zahraničních partnerů
k situaci občanské společnosti v Moldavsku se tedy podobal reakcím, které popisuje
Brechenmacher. Politika EU mohla také zahrnovat přísnější kroky, jako např. zrušení
bezvízového režimu, které by mělo za následek změnu postoje moldavských vládních
představitelů.

2.3.3 Spolupráce s vládními představiteli i zástupci občanské společnosti
Zahraniční partneři v jednání se státy, které omezovaly občanskou společnost, zvolili tzv.
dvoukolejný přístup, který spočíval v udržování kooperace s oficiální vládnoucí složkou na
„European Parliament resolution of 14 November 2018 on the implementation of the EU Association
Agreement with Moldova“.
172
„Governing Justly and Democratically“, webová stránka vládní rozvojové agentury USA,
https://www.usaid.gov/moldova/governing-justly-and-democratically (náhled 5. 5. 2019).
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jedné straně a v podpoře občanské společnosti na straně druhé. Podpora třetího sektoru
měla podobu finančních příspěvků, kritiky zužujícího se prostoru veřejně i během
bilaterálních jednání. Tento přístup bez jakýchkoli konkrétních opatření a podmínek neměl
na jednání politických představitelů příliš vliv. Otázka lidských práv a občanských svobod
byla často během jednání odsouvána do pozadí zájmu.176
Evropská unie v Moldavsku zastávala, zejména v druhé polovině roku 2018,
relativně jednoznačné stanovisko, které spočívalo v ostré kritice vládních představitelů a
podpoře zástupců občanské společnosti. Instituce EU také uvažovaly o dlouhodobém
přesměrování finanční pomoci z centrálních moldavských orgánů na místní samosprávy a
zástupce občanské společnosti.177 Důvodem pro absenci dvoukolejného přístupu EU vůči
Moldavsku může být fakt, že Moldavsko není geopoliticky ani ekonomicky důležitým
světovým ani evropským aktérem. Státy Evropské unie nejsou na moldavském exportu
nijak zásadně závislé. Moldavsko se na celkovém dovozu do EU v roce 2018 podílelo
méně než 0,1 %.178 Moldavska se také netýká žádný citlivý problém, kterému EU čelí, jako
např. migrace.179 Dvoukolejný přístup lze ale do jisté míry pozorovat u Spojených států.
Alespoň během období výkonu funkce velvyslance Jamese Pettita USA spolupracovaly na
jedné straně s vládními představiteli a na druhé se zástupci občanské společnosti.180

2.3.4 Úspěchy politiky zahraničních partnerů
I přes viditelné zhoršování situace organizací občanské společnosti, nátlaky bez závazků
prostřednictvím „tiché diplomacie“ měly určité výsledky. Kritika zahraničními partnery
měla za následek např. stažení restriktivních opatření v zákoně o nevládních organizacích v
Rusku v roce 2006 a v Etiopii v roce 2009. Mezinárodní pozornost pomohla také
individuálním případům aktivistů, kterým v některých případech zajistila osvobození.
Často ale vlády s restriktivní legislativou počkaly do doby, než se přesune mezinárodní
pozornost na jinou oblast.181
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Brechenmacher, Civil Society Under Assault, 103–104.
„Nicolae Dandiș: Nu obții o mai bună guvernare prin sistarea finanțării UE“, zpravodajský portál Radio
Europa Liberă Moldova (moldavská verze Radia svobodná Evropa),
https://moldova.europalibera.org/a/innterviu-primar-cahul-asistenta-ue/29871229.html (náhled 5. 5. 2019).
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„Statistics: EUR28: All partners, 2018“, oficiální webová stránka Evropské komise,
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics (náhled 5. 5. 2019); „Statistics: EUR28: Moldova, 2018“,
oficiální webová stránka Evropské komise, https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics (náhled 5. 5. 2019).
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„Changing journeys: Migrant routes to Europe“, informační webová stránka InfoMigrants,
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Případem, který by mohl souviset s tímto dílčím parametrem zužujícího se prostoru
pro

občanskou

společnost,

je

nepřijetí

zákona

o

nekomerčních

organizacích

s kontroverzními dodatky limitujícími zahraniční financování organizací, které jsou
politicky aktivní. V takovém případě se ale těžko dokazuje příčinný vztah. Je možné, že
zákon nakonec nebyl přijat v důsledku kritiky od zahraničních partnerů, protože vládní
představitelé nechtěli riskovat ztrátu jejich podpory, alternativní příčinou ale může být
ostrá kritika domácích organizací občanské společnosti. Během zkoumaného období
nastaly oba dva případy. Situace, kdy vládní představitelé nerespektovali vůli organizací
občanské společnosti, nastala v době přijetí nového volebního zákona182 a naopak závazky
vůči zahraničním partnerům vládní představitelé porušili neuznáním výsledku voleb
starosty Kišiněva.183 V obou případech sice kroky kritizovali domácí i zahraniční aktéři,
jedna skupina ale vždy dominovala. Vzhledem k absenci důkazů, které by objasňovaly
motivaci vlády zákon s restriktivními dodatky nepřijmout, nelze říci, jestli případ
Moldavska v tomto parametru odpovídá zužujícímu se prostoru pro občanskou společnost.

„Votul mixt sau împărțirea cinică a puterii.“
„Reacții DURE din exterior după anularea alegerilor: ‚Doar într-o țară autoritară, justiția poate ignora
voința poporului‘“, zpravodajský portál Jurnal, http://www.jurnal.md/ro/news/6f58b3806e613980/reactiidure-din-exterior-dupa-anularea-alegerilor-doar-intr-o-tara-autoritara-justitia-poate-ignora-vointapoporului.html (náhled 5. 5. 2019).
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3

První fáze zužujícího se prostoru v Moldavsku

Podle výsledků z předchozí kapitoly lze usoudit, že se ne všechny rysy zužujícího se
prostoru pro občanskou společnost definovaného Saskií Brechenmacher shodovaly se
situací v Moldavsku. Některé části tohoto konceptu jako např. několik parametrů v oblasti
dopadu nebyly pro vysvětlení případu Moldavska relevantní. Zároveň jsou pro zkoumané
období v Moldavsku charakteristické určité rysy, které v předchozí kapitole nebyly
zmíněny kvůli tomu, že je koncept zužujícího se prostoru nepokrývá. Z tohoto důvodu se
následující část práce zaměřuje čistě na moldavskou situaci a definuje několik rysů, které
jsou charakteristické pro moldavský operační prostor pro občanskou společnost. Informace
jsou v této kapitole čerpány z předchozí části, která umožnila zasadit jednotlivé znaky do
širších souvislostí a pomohla nalézt specifikum moldavského operačního prostoru pro
občanskou společnost. Pro situaci, v níž se Moldavsko nacházelo, bylo stanoveno označení
„první fáze zužujícího se prostoru“ z toho důvodu, že se případ operačního prostoru
v Moldavsku nápadně podobá počátečním situacím restrikcí organizací občanské
společnosti v Rusku, Egyptě a Etiopii. Z kapacitních důvodů tato závěrečná část práce
nemá ambice provést komparaci s jinými případy, člení pouze poznatky získané
v předchozí kapitole do několika znaků charakteristických pro případ Moldavska a
doplňuje další relevantní informace. Oproti konceptu jsou rysy první fáze zužujícího se
prostoru členěny pouze do jedné úrovně. Lépe tak reflektují frekvenci a význam
jednotlivých bodů.
Pro Moldavsko byl charakteristický postupný nárůst útoků proti organizacím
občanské společnosti a omezování jejich prostoru. Frekvence útoků se výrazně zvýšila po
protestech organizací proti přijetí nového volebního zákona v roce 2017 a omezování
začalo mít organizovaný charakter.184 Samotný začátek útoků je ale starší. Do jisté míry
bylo omezování občanské společnosti přítomné od jejího vzniku po rozpadu Sovětského
svazu. Útoky zesílily na začátku roku 2016, kdy se Demokratické straně podařilo po roční
ekonomické i politické krizi sestavit vládu, upevnit moc a stabilizovat situaci v zemi.185
První deklarace organizací ohledně zhoršení prostředí pro organizace občanské společnosti
a nezávislých masmédií vznikla už na začátku března 2017, tedy ještě před oznámením

Sorina Macrinici (programová ředitelka organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska), v rozhovoru
s autorkou 8. 2. 2019.
185
Ibid.
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iniciativy změny volebního zákona.186 Zhoršení prostředí pro občanskou společnost
v Moldavsku také nemělo souvislý charakter. I přesto, že od vzniku samostatného
Moldavska docházelo ve zkoumaném období k útokům nejvíce, také před tím občanskou
společnost poznamenalo několik menších vln omezování. Jednou je např. období po
protestech v roce 2009, kdy státní instituce prováděly nátlak na některé organizace a
zatěžovaly je opakovanými kontrolami.187 V průběhu samotného zkoumaného období míra
útoků neměla také konstantní charakter. Útoky byly intenzivnější na začátku v souvislosti
s protesty a na konci, v době předvolební kampaně. Mezi tím, např. na začátku roku 2018,
byly útoky méně frekventované a byly častěji zaměřené na konkrétní organizace.188
Dalším rysem první fáze zužujícího se prostoru v Moldavsku bylo očerňování
organizací,

v rámci

kterého

provládní

struktury

šířily

pomlouvačnou

kampaň

prostřednictvím masmédií ve většině případů vlastněnými moldavskými politiky.189 Tento
rys se z velké části shoduje s konceptem Brechenmacher, kdy šlo často o falešné zprávy,
z nichž většina byla následně vyvrácena. Tento obsah však další masmédia nebo trollové
šířili dál.190 Během kampaně politici a jim přidružené subjekty následovali několik
hlavních, ve společnosti zakořeněných narativů vztahujících se negativně k organizacím
občanské společnosti. Další strategií bylo v případě tohoto parametru také ignorování
jednotlivých událostí iniciovaných organizacemi občanské společnosti. Ana Popa z hnutí
Occupy Guguță např. tento faktor vnímala jako jeden z nejvíce škodlivých pro aktivity
jejího hnutí. Ve většině případů provládní masmédia jejich činnost ve svém obsahu vůbec
nezmiňovala.191 Další strategií v rámci delegitimizační kampaně byla snaha vytvořit dojem
nízké podpory organizací občanské společnosti a jejich akcí ze strany veřejnosti. K tomu
kromě manipulativních průzkumů veřejného mínění sloužily zkreslené zprávy policie
ohledně odhadu počtu účastníků velkých veřejných akcí. V říjnu 2018 vyvolala zpráva o
mítinku Demokratické strany na provládním zpravodajském portálu Publika.md silné
ohlasy na sociálních sítích. Podle ní policie odhadla celkový počet účastníků mítinku na 90

„Declaration on worsening environment for civil society organizations and mass-media in the Republic of
Moldova“.
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Nadine Gogu (výkonná ředitelka organizace Centrum nezávislé žurnalistiky), v rozhovoru s autorkou 15.
2. 2019).
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„Radiography of Attacks (September 2016 – December 2017)“ a „Radiography of Attacks (1 January
2018 – 31 December 2018)“.
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„Moldova: Freedom of the Press 2016“.
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„Radiography of Attacks (September 2016 – December 2017)“ a „Radiography of Attacks (1 January
2018 – 31 December 2018)“.
191
Ana Popa (členka hnutí Occupy Guguță), v rozhovoru s autorkou 8. 3. 2019.
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tisíc, toto číslo bylo však očividně výrazně nadsazené, fotografie z dronu ukazovaly, že se
události účastnil menší počet lidí než na protivládních protestech v roce 2015, kdy policie
odhadla, že účastníků bylo 40 tisíc a počet účastníků na protestu 1. července 2018, kdy se
na náměstí mělo sejít podle policie pouze 7 tisíc protestujících.192
Útoky se po celou dobu týkaly pouze omezeného počtu poškozených organizací,
které v důsledku zužujícího se prostoru prohloubily spolupráci mezi sebou. Tato skupina
zahrnovala organizace, které byly nejvíce aktivní, zaměřovaly se na legislativní agendu a
kriticky hodnotily jednotlivé úkony vlády.193 Masmédia cílila pomlouvačnou kampaň buď
na konkrétní organizace, nebo používala obecný termín „občanská společnost“. Ani použití
tohoto obecného označení však nemělo v důsledku na jiné organizace negativní vliv.
Zužující se prostor měl v této fázi pozitivní vliv na spolupráci poškozených organizací ve
snaze bránit se útokům. Nástrojem jim k tomu byly společné deklarace, ve kterých
kritizovaly útoky proti občanské společnosti. Úzkou spolupráci organizací ukazuje také
vznik Radiografií, které chronologicky mapují jednotlivé útoky.194
Omezující prostor se vyznačoval také tzv. simulovanou spoluprací vládních
představitelů s občanským sektorem. Tento fenomén je charakteristický pro rozvojové
země, pro které je klíčovým příjmem zdrojů finanční pomoc západních států, jež je ale
často podmíněna demokratizačními reformami a jedním ze závazků bývá mnohdy také
rozvoj občanské společnosti a zajištění příznivého prostředí pro její fungování. Tento
aspekt má za následek větší zdrženlivost vládních elit ohledně přijetí restriktivní legislativy
a simulovanou spolupráci s představiteli občanské společnosti.195 V Moldavsku vládní
představitelé oficiálně vyjadřovali ochotu ke spolupráci a tyto úmysly dávali veřejně
najevo, ve skutečnosti ale připomínky organizací občanské společnosti ignorovali a jednání
u kulatého stolu často odkládali nebo rušili. Ion Manole z organizace Promo-LEX
simulovanou spolupráci považoval za největší problém v rámci zužujícího se prostoru pro

„Cum calculează poliția numărul cetățenilor din PMAN: 40 de mii la protestul lui Năstase și 90 de mii la
Adunarea lui Plahotniuc“, zpravodajský portál Ziarul de Gardă, https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/fotocum-calculeaza-politia-numarul-cetatenilor-din-pman-40-de-mii-la-protestul-lui-nastase-si-90-de-mii-laadunarea-lui-plahotniuc (náhled 5. 5. 2019).
193
„Radiography of Attacks (September 2016 – December 2017)“ a „Radiography of Attacks (1 January
2018 – 31 December 2018)“.
194
Ibid.
195
„Improving the EU's Support for the Civil Society in its Neighbourhood: Rethinking Procedures, Ensuring
that Practices Evolve“, webová stránka francouzské organizace Institu mezinárodních vtahů a strategií
(IRIS), http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/observatoire-voisinage-europeen/decembre-2012est79413.pdf (náhled 5. 5. 2019).
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občanskou společnost.196 Připomínky, které organizace občanské společnosti posílaly vládě
před jednáním, často zůstávaly bez zpětné vazby. Např. organizace CRJM vyjednala
schůzku vlády se známou skupinou expertů „Mezinárodní komise právníků“, vláda však
nebyla ochotná se se skupinou vůbec setkat.197 Ve snaze ukázat spolupráci s občanskou
společností se tak politické špičky zaměřily na do té doby neaktivní organizace občanské
společnosti, které byly často přímo napojené na politické představitele. Tento rys
zužujícího se prostoru pro moldavskou občanskou společnost jako jediný vůbec nevychází
z konceptu definovaného Saskií Brechenmacher.
Vládní představitelé se snažili limitovat možnosti organizací občanské společnosti
prostřednictvím návrhů restriktivních legislativních opatření, jejichž přijetí by výrazně
omezovalo financování ze zahraničí pro tzv. politicky aktivní organizace. V Moldavsku
byla restriktivní opatření zakomponována do dlouho očekávaného zákona o nekomerčních
organizacích.198 Návrh zákona byl nakonec schválen bez omezujících článků. Možným
vysvětlením může být strach ze ztráty finanční podpory zahraničních partnerů zmíněné
v předchozím rysu.
V některých málo frekventovaných případech došlo v Moldavsku během
zkoumaného období k vyhrožování a obtěžování představitelům organizací občanské
společnosti. U většiny takových situací nebylo možné prokázat organizovanou podobu
takových aktivit a také iniciativu vládních nebo provládních složek. Obtěžování mělo dva
cíle, kterými bylo zastrašení organizací občanské společnosti nebo odrazení od jejich
aktivit. Jako příklad je možné uvést incident týkající se hnutí Occupy Guguță. Když se
členové hnutí vydali den před volbami do okresu Nisporeni, který je domovskou oblastí
Vladimira Plahotniuca, jejich auto zastavila policie, žádala po řidičích dokumenty a
všechny přítomné, aby jeli s příslušníky policie na stanici. Ana Popa z hnutí Occupy
Guguță tvrdila, že na zásahu policie bylo viditelné, že členové hnutí nebyli zastaveni
náhodou. Policisté prý přesně věděli, která auta mají zastavit a které auto veze bicí
nástroje, jež členové hnutí používají na svých akcích. Celá akce měla zabránit hnutí
v rozdávání informačních letáků v Nisporeni.199

Ion Manole (výkonný ředitel organizace Promo-LEX), v rozhovoru s autorkou 5. 2. 2019.
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Zužující se prostor měl mírně negativní dopad na dosah organizací na domácí
obyvatelstvo. Útoky v masmédiích měly za následek vytvoření negativního obrazu o
daných organizacích občanské společnosti. Lidé k nim pak přistupovali s větší nedůvěrou
než před zesílením útoků v roce 2017. Organizace tedy musely část úsilí věnovat obhajobě
sebe sama před svou cílovou skupinou a veřejností jako takovou.200 Ne všechny organizace
se však s tímto problémem potýkaly, někteří zástupci tvrdili, že lidé z jejich cílové skupiny
dokázali rozpoznat pomlouvačný charakter zpráv. Obhajoba takových organizací se tedy
týkala více širší veřejnosti jako takové než konkrétní cílové skupiny.201
Poslední rys počátečního stádia zužujícího se prostoru v Moldavsku lze
charakterizovat jako váhavý přístup zahraničních partnerů. Zejména Evropská unie a
Spojené státy americké podcenily počáteční stádium útoků, které pouze kritizovaly
v prohlášeních a bez jakýchkoli konkrétních opatření nabádaly vládní představitele, aby se
řídili demokratickými standardy.202 Ostřejší kritiku vládních představitelů Evropská unie
použila až po skandálu s neuznáním výsledků voleb starosty Kišiněva.203 Na zdrženlivost
vzhledem k přijetí tvrdších opatření měl v případě EU vliv také fakt, že je vnitřně názorově
nejednotná, a ostřejší politické kroky, jako např. zrušení bezvízového režimu pro
moldavské občany, by bylo pro řadu zástupců v Evropském parlamentu nepřípustné.204

Ilie Chirtoacă (právní referent organizace Centrum právnických zdrojů Moldavska), v rozhovoru s
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Závěr
Cílem této práce bylo zjistit, jestli případ organizací občanské společnosti v Moldavsku
odpovídá konceptu zužujícího se prostoru pro občanskou společnost, který definovala
Saskia Brechenmacher ve své studii Civil Society under Assault. Na základě případů
z Ruska, Egypta a Etiopie Brechenmacher stanovila tři hlavní znaky zužujícího se prostoru,
kterými jsou taktiky, dopad a mezinárodní reakce a každý z těchto znaků obsahuje několik
konkrétnějších parametrů. Analýza každého parametru v případě moldavské občanské
společnosti ukázala, že fenomén zužujícího se prostoru je pozorovatelný pouze v některých
bodech.
Od situace popisované konceptem se případ Moldavska částečně lišil v oblasti
mezinárodní reakce a taktik, výrazněji se pak lišil v dopadu. Útoky proti organizacím
občanské společnosti vedené vládnoucími elitami a provládními masmédii odpovídaly
v konceptu předpokládané delegitimizační kampani s malými rozdíly v dílčích narativech.
Spíše než označování aktivistů za násilné extrémisty se v Moldavsku objevovala jejich
charakteristika jakožto „politických aktérů“, která obviňovala organizace z vytváření
vlastní politické agendy nebo jejich afiliace k politickým stranám. Označením
„zkorumpované elity“ se političtí představitelé snažili poukazovat na to, že členové
organizací občanské společnosti si nechávají platit vysoké sumy, ale nic skutečného
nedělají. V dalších rysech, které spadají do kategorie taktik vládních představitelů ve snaze
omezit fungování občanského sektoru, konkrétně v případě omezeného počtu poškozených
organizací, vytváření alternativních občanských aktérů a různé míry násilných represí, se
případ Moldavska shoduje se situací států, v nichž je zúžen prostor pro občanskou
společnost. Násilné represe sice v Moldavsku neprobíhaly takovým způsobem jako
v Egyptě a Etiopii, případy zastrašování a vyhrožováním násilí se ale podobaly případům
z Ruska, které Brechenmacher také považuje za násilné represe. Hlavní odlišností situace
v Moldavsku od teoretických předpokladů je v oblasti taktik především fakt, že restriktivní
legislativní opatření zůstala ve fázi návrhů zákona a do konce zkoumaného období nebyla
přijata. Žádná organizace nebyla nucena v důsledku zužujícího se prostoru emigrovat nebo
ukončit svou aktivitu, financování rovněž nezaznamenalo výraznější změny, organizace
neměly problémy s kooperací mezi sebou, dosah jejich aktivit nebyl příliš ovlivněn a žádná
organizace nebyla nucena měnit svou organizační strukturu. V posledním ze tří hlavních
rysů se případ Moldavska velmi podobal případům Ruska, Egypta a Etiopie. Zahraniční
partneři podcenili první známky toho, že se prostor pro působení organizací občanské
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společnosti zužuje a dali přednost zachování spolupráce se státními představiteli. Donoři
také nebyli ochotní zastávat tvrdší stanoviska vůči vládnoucím elitám a snažili se vyvážit
zužující se prostor dvoukolejným přístupem, v rámci kterého spolupracovali jak se zástupci
občanské společnosti, tak s oficiálními státními představiteli.
Vzhledem k tomu, že používaný koncept nepokrývá všechny aspekty operačního
prostoru občanské společnosti v Moldavsku, byla vytvořena doplňující charakteristika
nazvaná „první fáze zužujícího se prostoru“, která se pokusila o lepší uchopení stavu
moldavského prostředí. Ta určila osm sobě rovných aspektů dané situace, kterými jsou:
postupný nárůst útoků, očerňování v médiích, omezený počet poškozených organizací a
posílení jejich spolupráce, simulovaná spolupráce státních představitelů s organizacemi,
návrhy restriktivních legislativních opatření, sporadické vyhrožování a obtěžování aktérů
ve snaze je zastrašit nebo odradit od činnosti, mírně negativní dopad na dosah organizací
v domácí sféře a váhavý přístup zahraničních donorů. Zásadním rozdílem oproti konceptu
Brechenmacher je aspekt tzv. simulované spolupráce, který je specifický pro nerozvinuté
země, jež jsou příjemci zahraniční finanční podpory. Ve snaze zachovat přísun peněz se
vládní představitelé pokouší udržovat demokratickou fasádu, která spočívá ve vytváření
dojmu, že s organizacemi politici spolupracují a berou v potaz jejich stanoviska v procesu
vytváření nové legislativy. Ve skutečnosti však jejich připomínky zcela ignorují.
Hlavním přínosem této práce je tedy především charakteristika operačního prostoru
pro organizace občanské společnosti v Moldavsku. Zástupci organizací sice vydali několik
dokumentů, ve kterých popisovali ztíženou situaci, v níž jsou nuceni fungovat, zasazení
problematiky do teoretického rámce ale vzhledem ke krátkému odstupu od zkoumaného
období chybí. Práce také při aplikaci konceptu zužujícího se prostoru poukazuje na jeho
slabá místa, a může tak pomoci v další konceptualizaci tohoto fenoménu. Mírné nedostatky
této práce spočívají především v části, která se zaměřuje na roli zahraničních partnerů.
K problematice chybí relevantní literatura, která by se nezaměřovala pouze na konkrétní
kroky EU a USA, ale hodnotila jejich přístup jako celek. Hlubší zkoumání role
zahraničních donorů např. prostřednictvím rozhovorů s odborníky by mohlo být
předmětem dalšího zkoumání tohoto tématu.

Summary
The aim of this thesis was to find out whether the case of civil society organizations
in the Republic of Moldova corresponded to the concept of shrinking space for civil
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society defined by Saskia Brechenmacher in her paper Civil Society under Assault. Based
on cases from Russia, Egypt and Ethiopia, Brechenmacher defined three main areas or
aspects of shrinking space – tactics, impact and international reaction – and each of them
contains several concrete parameters. Analysis of the case of Moldova based on these
parameters revealed the following.
The case of Moldova differed from the concept partially in the areas of tactics and
international reaction and more significantly in the area of impact. Attacks against civil
society organizations corresponded to the delegitimization campaign presented by the
concept with small differences in narratives. The narrative of violent extremists was
missing in the Moldovan setting, but it was replaced by the narrative of “political actor”,
which consisted in accusations that organizations are creating their own political agenda or
are affiliated to political parties. Through the narrative of “corrupted elites” the Moldovan
governing representatives tried to show that representatives of CSOs are well paid for no
substantial activity. In other parameters of these tactics, specifically in selective targeting,
creation of alternative civic actors, and a varying level of violent repression, the space for
CSOs in Moldova seems to have shrunk. The main difference in comparison with the
concept was that restrictive legislation remained in the phase of bill proposals. This also
explains the weak negative impact these policies had on the civil sector. Despite some
limitations, organizations were not forced to emigrate or terminate their activities. Funding
did not change, organizations did not have any problems in cooperation between each
other, the impact of activities remained unchanged, and also no organization has been
forced to change its organizational structure. In the last of the three main aspects, the case
of Moldova was very similar to that of Russia, Egypt and Ethiopia. Foreign partners
underestimated the first signs of narrowing space in an effort to maintain cooperation with
the Moldovan government. Donors were also reluctant to adopt harsher attitudes to the
ruling elites and balanced the narrowing space with a dual-track approach.
Because Brechenmacher’s concept did not cover all aspects of operating space in
Moldova, third chapter was added, focusing on the definition of the situation in Moldova
that could be labelled as the “first phase of shrinking space”. This chapter defines eight
equal aspects of the “first phase”: gradual beginning and relatively incoherent
development; delegitimization; selective targeting and strengthening of collaboration
between organizations; simulated cooperation; proposals for restrictive legislative
measures; sporadic threats and harassment aiming at intimidation or discouragement of
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CSOs; a slightly negative impact on their domestic effectiveness; and a hesitant approach
by foreign donors. The main difference in comparison with Brechenmacher’s concept was
the aspect of simulated cooperation. State officials pretended that the civil society was
involved in the decision-making process, but in fact, they completely ignored its views.
This aspect is specific for non-developed countries which are recipients of financial
assistance from abroad. In order to obtain funds from abroad, state representatives
pretended that they are collaborating with the civil society.
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Operační prostor organizací občanské společnosti v současném Moldavsku
Charakteristika tématu práce (max 10 řádek):
Práce se zabývá tématem operačního prostoru pro organizace občanské společnosti v
Moldavsku v období od března 2017 do února 2019. Hlavním cílem práce bylo zjištění, jestli
případ Moldavska v tomto období odpovídal tzv. zužujícímu se prostoru pro občanskou
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Assault z roku 2017. Zužující se prostor, který se v současnosti objevuje ve stále větším počtu
států, lze definovat na základě tří hlavních rysů, kterými jsou taktiky, dopad a mezinárodní
reakce. Každý z těchto rysů obsahuje několik dílčích parametrů, prostřednictvím kterých lze
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celkového stavu moldavské občanské společnosti (a zejména jejího vlivu na společnost),
novým cílem je zmapování operačního prostoru pro moldavskou občanskou společnost,
konkrétně jde o zjišťování, do jaké míry koresponduje případ Moldavska s konceptem
zužujícího se prostoru pro občanskou společnost. Práce se také zaměřuje na pozdější období,
než bylo původně zamýšleno. Původně se práce měla zabývat obdobím protestů v roce 2015.
Struktura práce (hlavní kapitoly obsahu):
Práce je rozdělena do třech kapitol. První se věnuje definičnímu ukotvení základních
používaných termínů jako občanská společnost, organizace občanské společnosti a zužující se
prostor pro občanskou společnost. Dále se tato kapitola stanovuje kritéria výběru
dotazovaných organizací a popisuje politické a jiné události, které lze označit jako pozadí pro
zužující se prostor pro občanskou společnost v Moldavsku. Druhá kapitola se věnuje
samotnému konceptu zužujícího se prostoru. Její struktura kopíruje členění poslední kapitoly
publikace Brechenmacher, je tedy rozdělena do tří hlavních částí (taktiky, dopad a
mezinárodní reakce) a každá z nich obsahuje několik jednotlivých parametrů zužujícího se
prostoru. Třetí kapitola na základě výsledků z té předchozí definuje operační prostor
organizací občanské společnosti v Moldavsku.
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Prostor pro občanský sektor v Moldavsku se od konceptu lišil částečně v oblasti mezinárodní

reakce a taktik, výrazněji pak v oblasti dopadu. Hlavní rozdíl moldavského operačního
prostoru spočíval v tom, že restriktivní legislativní opatření zůstala ve fázi návrhů zákona. Z
této skutečnosti vyplývá nízká míra negativního dopadu na organizace občanské společnosti.
V oblasti mezinárodní reakce zahraniční partneři podcenili první znaky omezování
operačního prostoru ve snaze zachovat kooperaci se státními představiteli a později se snažili
tuto spolupráci kompenzovat dvoukolejným přístupem. Vzhledem k tomu, že používaný
koncept nepokrývá všechny aspekty operačního prostoru občanské společnosti v Moldavsku,
byla v práci vytvořena doplňující kapitola, která se zaměřuje na definici stavu moldavského
prostředí, které by mohlo být nazváno první fází zužujícího se prostoru. Hlavním rozdílem
oproti konceptu Brechenmacher je aspekt tzv. simulované spolupráce.
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Etika výzkumu:**
Zástupci organizací občanské společnosti byli osloveni prostřednictvím zaslání emailu na
oficiální kontakt organizace. Spolu s prosbou o rozhovor byly zástupcům organizací dopředu
zaslány otázky, kterých se rozhovory týkaly i formulář písemného souhlasu, který dotazování
podepsali před rozhovorem. Formulář obsahoval vysvětlení za jakým účelem budou
informace používány (zaměření i základní popis záměru diplomové práce), informace o
dobrovolnosti poskytnutí rozhovoru a informace o tom, že budou rozhovory nahrávány, i o
tom, jakým způsobem budou rozhovory uchovány (v osobním neveřejném archivu). Formulář
také obsahoval možnost zaškrtnutí neuvádění jména dotazovaného nebo názvu jeho
organizace. Nikdo z dotazovaných o anonymitu nepožádal.
Jazyk práce:
český
Podpis studenta a datum
Schváleno
Vedoucí práce

Datum

Podpis

Vedoucí diplomového semináře
Vedoucí specializace
Garant programu
*
BAS – Balkánská a středoevropská studia; ES – Evropská studia; NRS – Německá a
rakouská studia; RES – Ruská a eurasijská studia; SAS – Severoamerická studia; ZES –
Západoevropská studia.
**
Pokud je to relevantní, tj. vyžaduje to charakter výzkumu (nebo jeho zadavatel), data, s
nimiž pracujete, nebo osobní bezpečnost vaše či dalších účastníků výzkumu, vysvětlete, jak zajistíte
dodržení, resp. splnění těchto etických aspektů výzkumu: 1) informovaný souhlas s účastí na
výzkumu, 2) dobrovolná účast na výzkumu, 3) důvěrnost a anonymita zdrojů, 4) bezpečný výzkum
(nikomu nevznikne újma).

