Zápis z valné hromady české sekce ACAT

Datum: 10. 12. 2008 od 17 hod.
Místo: kostel sv. Terezie z Lisieux v Praze Kobylisích
Přítomni: Anna Dusová, Jan Dus, Anne-Laure Fantová, Jan Hájek, Anna Hejlová, Milan Hulík, Pavel Keřkovský, Helena Šimková, Monika Žárská, Viktor Žárský

Zprávu o činnosti přednesla M. Žárská: Činnost české sekce ACAT měla v tomto roce udržovací charakter. Hlavní náplní činnosti bylo přebírání dopisů z ústředí, jejich překlad a rozesílání. M. Žárská přiznává, že nerozesílá všechny dopisy nabízené ústředím FIACAT. Např. dopis z prosince 2008 je zaměřen na administrativní záležitosti, a těžko by oslovil lidi zde. Navrhuje připojit se v takových případech k akci Amnesty International. Na místě přečten a účastníky podepsán dopis AI týkající se Číny, s návrhem vysloven souhlas. 

M. Žárská referovala o svém dopisu ústředí FIACAT ze 7. 8. 08, v němž vyjádřila politování nad tím, že v době konání OH v Číně ACAT nepodnikl žádnou akci. FIACAT poukázal na to, že bylo možno připojovat se k jiným mezinárodním protestům, a to jsme koneckonců tenkrát udělali.

Dále podána zpráva o dopisu paní Fryčkové z Ústí nad Labem s návrhem, aby se ACAT věnoval alarmující situaci v dětských domovech v Bulharsku. Anne-Laure Fantová návrh protestu, který formulovala Ivana Fryčková, přeložila do francouzštiny. FIACAT (Bernadette Jung) v odpovědi Monice Žárské konstatuje, že ACAT zde nemůže nic dělat, neboť se nejedná o případy mučení. M. Žárská neskrývá své zklamání, v následné diskusi však získává podporu názor, že se skutečně spíše než o záměrné týrání dětí jedná o velkou chudobu (J. Dus, J. Hájek). Není nejsprávnější posílat tam peníze? A. Fantová: Situaci zhoršuje to, že Bulharsko kvůli rozsáhlé korupci nesmí čerpat z evropských fondů. V. Žárský: Český ACAT by mohl aspoň napsat dopis bulharskému vyslanci a vyjádřit znepokojení nad situací. A. Fantová přislíbila zprostředkovat kontakt s konkrétními duchovními v Bulharsku. Jim by se také mohly svěřit finanční dary, pokud je dáme dohromady.

M. Žárská podala zprávu o pozvání na zasedání FIACAT v Africe, v Burkina Faso v prosinci 2008, pozvání odmítla z finančních důvodů. V této souvislosti referovala o cestě do Paříže v listopadu 2008, jíž se zúčastnila za ČCE jako členka sedmičlenné delegace, která má zmapovat kontakty ČCE a Francouzské reformované církve. Navštívili přitom českého velvyslance, tři pařížské sbory, církevní střediska pro misii a sociální práci, a na všech místech byl ACAT dobře znám a jeho činnost oceňována. 

Účetnictví za 2008 zpracuje J. Hájek. Výdaje se týkaly pouze poštovného a kancelářských potřeb (obálky). Česká sekce zatím ještě není plnoprávným členem FIACAT (mezinárodní federace), nemá tedy povinnost odvádět pravidelné příspěvky ústředí. Navrženo zrušit MAXkartu, protože prakticky není využívána. Dotaz na adresu Jany Smolíkové, aby se jí mohlo poděkovat za dar. M. Žárská podala zprávu o tom, že se pokusila získat mailové adresy od lidí, kterým se informace a dopisy zasílaly dosud listovní poštou. Při obtelefonovávání lidí z adresáře Acatu zjistila, že někteří již zemřeli, a jejich rodiny nezastavily zasílání, přestože zásilky považují za obtěžování. Pokus o kontakt interpretovali jako nevhodnou žádost o peníze. Zároveň M. Žárská konstatuje, že skutečně zanedbala vyzývat členy a příznivce k finančním příspěvkům. V příštím rozesílaném informačním dopise se o tom zmíní a bude uvádět číslo účtu. Současný stav, kdy nám posílá peníze jen několik málo dárců, je únosný, máme přece pouze výdaje spojené s rozesíláním. Bylo by však správné mít rezervu i na jinou činnost nebo na případné dary (například některému sirotčinci v Bulharsku).

Další témata diskuse: vytištění breviářů v Číně a zpráva o návštěvách v detenčním zařízení pro uprchlíky v Bělé (A. Fantová), rozhovor o 90. výročí ČCE. Po skončení valné hromady jsme se zúčastnili bohoslužby, při níž byl připomenut Den lidských práv.

Zápis vypracovaly Anna Hejlová a Monika Žárská

