
           

 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA Českého helsinského výboru, 

24. listopadu 2017 

 

Občanské iniciativy žádají zachování pozice ministra pro lidská práva

 

 
Praha - S ohledem na skutečnost, že Andrej Babiš pov

volebním programu navrhoval 

zabývající se ochranou lidských práv 

otevřeným dopisem vyzvaly k zachování této pozice.  

 
Podle zástupců nevládních organizací vyžaduje agenda lid
personální i finanční zabezpečení, pokud nemá být vykonávána pouze formáln
 
„Považujeme za zásadní, aby se nová vláda 
lidských práv a občanských svobod všech zranitelných skupin jako jsou 
zdravotním postižením, menšiny
vyhodnocování toho, zda jeho orgány, nap
veřejné správy respektují české zákony 
 
V rámci tzv. Univerzálního přezkumu 
Česká republika celkem 201 různých 
k posílení ochrany práv výše uvedených skupin obyvatelstva
práv. Je nutné připravit akční 
realizovat. A to je úkol hodný 
helsinského výboru.  
 

Na dříve zaslaný dopis a výzvu př
reagoval pouze poděkováním za nabídku spolupráce. 
Text dopisu Táni Fischerové naleznete 
 

 

 

 

Kontaktní osoby pro tisk: 

Mgr. Lucie Rybová, ředitelka Českého helsinského výboru, 

(www.helcom.cz)  

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, 

Petra Kačírková, ředitelka, petra.kacirkova@wearelumos.org
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