Kdo jsme:
Evropská akademie pro demokracii zajišťuje
od roku 1991 pro křesťanské demokraty
vzdělávací, výchovnou, publikační,
konzultační a poradenskou činnost.
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Účelem akademie je politické vzdělávání a
zlepšování debaty o politických,
ekonomických, právních a společenských
otázkách jak na národní, tak mezinárodní
úrovni. Při pohledu na aktivity akademie je
patrné zaměření především na trénink
dovedností pro politiku, a to jak spřátelené
veřejnosti, tak politických funkcionářů. Mezi
další aktivity patří pořádání diskusí na
politická témata a publikační činnost.

Zajímavosti:
SETKÁNÍ KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ v krajích, pravidelné vzdělávání NOVÝCH ČLENŮ KDU-ČSL, akce
ve spolupráci s Mladými křesťanskými demokraty, Mladými lidovci, Sdružením žen KDU-ČSL,
Poslaneckým a Senátorským klubem, jsou hlavními a každoročními aktivitami Evropské akademie.
PROGRAMOVÁ RADA KDU-ČSL připravovala od poloviny
roku 2016 společně s Odbornými komisemi Volební
program 2017. Jeho představení bylo na konci letošního
dubna společné s koaličními partnery ze STAN. Celodenní
čtení jednotlivých částí volebního programu, za účasti
lídrů kandidátek voleb do Poslanecké sněmovny z krajů
České republiky, bylo nejen vzděláváním, ale i významným
společenským setkáním.

VOLEBNÍ AKADEMIE ŽEN patří poslední dva roky k nejúspěšnějším akcím, pořádaným EAD. Malé
zastoupení žen v politice, od obcí po Parlament bylo vůdčí
myšlenkou uspořádat první ročník Volební akademii žen v
loňském roce. Velký ohlas této akce byl důvodem
uspořádání druhého ročníku. Skutečnost, že jsme 25
účastnic vybírali ze 40 zájemkyň, svědčí o zájmu i kvalitě
akce. Cílem bylo najít ženy, které se chtějí angažovat v
politickém dění České republiky na všech úrovních.
Třídenní akce obsahuje přípravu osobnosti kandidátky,
komunikační, programové a mediální dovednosti.
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ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE EAD:
EAD se i v roce 2016 zapojila do spolupráce v rámci aktivit pořádaných Wilfried Martens Centrem
pro evropská studia (WMCES) v Bruselu. Šlo o společný
výzkumný projekt s názvem "Unity in Adversity:
Immigration, Minorities, and Religion in Europe". Podílí se
na něm několik desítek členských organizací WMCES tak,
že každá organizace zpracuje jednu tématickou kapitolu
připravované knihy. EAD přispěla do projektu kapitolou o
přístupu EPP k problematice lidských práv. Kapitolu
společně vypracovali Vladimír Hanáček a Jan Málek.
Výsledná publikace by měla vyjít v červnu 2017. Dále se
zástupce EAD Jan Málek zúčastnil plánovacího a
koordinačního semináře WMCES v červnu 2016 v Římě.
EAD tam byl svěřen úkol uvést jeden z workshopů, který se zabýval tématem reformy stávajících
politických stran. Zazněly zkušenosti KDU-ČSL, která se jako jediná z vypadnuvších stran,
dokázala vrátit zpět do Poslanecké Sněmovny. EAD rovněž spolupracovala na studii maďarského
think tanku Nézőpont Intézet, která se zaměřila na porovnání rodinné politiky států V4. Přispěli
jsme kapitolou o podpoře rodin v českém sociálním systému s přehledem demografického vývoje
České republiky za posledních 25 roků.

