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Tunisko / Tunis
účast na mezin árodní konferenci: ,,25 let demokratické tranzíce ve Středn í Evropě

- zkušenost České republiky a Polska
Organizátoři: MZV ČR, MZV Polské republiky
Účastník cesty: Vojtěch Ripka, Ph .D.

Cíle sem ináře

V souvíslosti s výroč ími přechodu se rozhodly velvyslanectví Polska a ČR uspořádat společný seminář

zěměřený na předávání zkušeností z transformace. Tunisko bylo na počátku vlny revolučních změn v
islámských zemích známé jako arabské jaro. Natozdíl od větš iny ostatních zemí tato revoluce neskončila

novým druhem nedemokratického supořádání (napříkl ad islamistíckým autoritativním systémem). Přes

značné otřesy země směřuj e k druhým svobodným volbám a polítícká reprezentace uvažuje o formě

tranzitivní spravedlnosti.

Zh odnoceni účasti

Na semináří jsem proslovil dva příspěvky a zúčastn i l se následných diskusí. Pořadatel pokryl značnou část

nákladů cesty (cestovné a ubytování). Program je příložen dále.

První příspěvek pod názvem Lustrační legislativa ČR - zkušenosti a srovnávací perspektiva" přínesl
pragmatícký pohled na l u stračn í agendu , příblíži l diskuse o lustračním zákoně a nastínil postoj spo lečnost i

k lustracím v kontextu společenských postojů k dalším formám transitívní spravedlností.

V druhém příspěvku pod názvem "Archivní politika ČR - srovnávací perspekt iva" jsem shrnul
základní východiska současného přístupu ke klíčovým fondům pro studium komun ístíckého režimu.
Srovnal jsem český přístup jak diachronně s předchozím stavem, tak synchronně s okolními srovnatelnými
státy. Oba příspěvky byly předneseny v anglickém jazyce. Seminář vzbudil pozornost (více např.

http://www.mzv.c7Jtuni s/cz/vzajemne vztahv cr a tuniskaltransfonn acni seminar cr a polska dne 16 1
.html) a byla na něm distribuována řada materi álů ústavu. Další spolupráce (navazující nejen na seminář,

ale i na návštěvu tuniské delegace v ÚSTR v roce 2013) by byla současným velvyslancem a konzulem
v Tuni sku vítaná a mohla by být pro obě strany výhodná.

Technická poznámka: Vzhledem k více než dvacetihodinovému zpoždění l etů na cestě z Tuniska se cesta
prodloužila o jeden den.
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Le succěs de la transition démocratique
les expériences

de la Pologne et de la République Tchěque

Séminaire
le 16 juin 2014 a9h

Hotel Golden Tulip El Mechtel
Tunis

PRO GRAl\Il\IE DU SEl\I lN AIRE

09:00 - 09 :1o Ouverture officie lle
• Mot de bienvenue de : S.E.M . Iwo BYCZEWSKI - Ambassadeur de Pologne en Tunisie
• Mot de bienvenue de : S.E.M. Alexander SLABÝ - Ambassadeur de la République Tchéque en

Tunisie
• M. Mokhtar TR IFI - président honorifique de la Ligue Tunisienne

des Droits de l'H ornme
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Modérateur: J l Mokhtar TRIFI - présidenthonorifique de 10 Ligue Tunisienne des Droits dl! l řlionnne

Panel I

La transformation d'un régime totalitaire á la d émocratie, Les principaux d éfis et les mesures adopté es dans
des pays de l' Europe Cent ra le lors de leurs transformations.

09:I0 - 09:30 Expérience polonaise :
Mme Hanna SUCHOCK A - ancien prentier tninist re, ancien ministre de 10 Justice. diplomate.

09 :30 - 09 :50 Expérience tchegue :
La loi de lustration de la R épublique Tchě que : Une persp ective j ur id ique
Mme Ivana HRDLIČKOVÁ - juge Oll Tribunal sp écial dl!ľONU1'0111' le Liban, expert
juridique auprés du Conseil dl! l řEurope. ancienjuge en R épublique Tcheque, universitaire
sp écialis ée en charia.

Experience tchegue :
La politique darchlves de la R ěpublique Tch ěqu e: Une perspective cornparat íve

M, Vojtěch RIPKA - Institut pour ľÉ/lIde des R égimes totalitaires. che!du Service dl!
l ' Éducation, ancien che!dll Senice Commun de Docnmentation, universitaire.
Débat (questions - réponses)
Pause - café

10:10 - 10:40
10:40 - 11:00
Panel 2
La r éforme du systéme judiciaire et le růle de la justice transitionnelle
II :00 - I I :20 Expérience po lonaise :

M. Wojciech W~GRZYN - secrétaire d'Etat au Minist ě re de 10 Justice. j uge, ancien president
dll Tribunal R égional.

09:5 0 - 10:10

11:20 - 11:40 Expérience tcMgue :
La r éfo rme du sys téme judiciai re en Rép ublique Tchě q ue et la j ust ice t ransitionnelle

Mm e Ivana HRDLIČKOVÁ - juge au Tribuna! sp écial de ľONUpour le Liban, expe rt
juridique auprés du Conseil de l 'Europe. ancien j uge en R épublique Tch éque, universitaire
sp écialis ée en charia.

Expérience po lona ise :
M. Jan MAJCHROWSKI - ancien so us-secré taire d 'Éwt au Minist ére de l'Int érieur et dl!
l 'Administratio n. exp ert du Conse il de l 'Europe surle financeme nt des partis politiques dans le
cadre dll GRECO, avo cat, politologue, universitaire.

publique central e et

Expérience tchegue :
La loi de lust ra tion: Une perspective sociologique
M. Voj těch RIPKA - Inst itut pour ľÉ/lIde des R égimes Totalitaires, chefdu Service de
I 'Éducalioll, ancien che!du Service Commun de Documenunion. universitaire.
Débat (questions - réponses)
Pause - café

II :40 - 12:00

12:00 - 12:30
12:30 - 12:50
Panel 3
La décentralisation, le d éveloppem ent régional et ln r éforme de I'administration
régionale
12:50 - 13:10

Débat (questions - réponses)

13:45 - 14:00
14:00 - 14:10

13:10 - 13:25
Panel 4
La eroissance et les ré form es économiq ues comme ě lě m ents de la transformation r éussite
13:25 - 13:45 Expérience polonai se:

M. Marcin PIJ\T KOWSKI - ancien conseiller du Vice-Premier Ministre et du Min istre des
Finances de Pologne, économiste de 10 Banq ue Mondiale, conseiller dll Directeur ex écutive du
Fonds Monétaire International cl Wash ington, universitaire .
Débat (questions - réponses)
Clóture
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