Tisková zpráva – STRATCOM SUMMIT 2017
Think-tank Evropské hodnoty tento týden od pondělí do pátku organizuje mezinárodní konferenci
STRATCOM SUMMIT 2017. STRATCOM SUMMIT je jedinečnou konferencí zaměřující se na boj proti
nepřátelským dezinformačním operacím. Je platformou pro experty z rady aliančních států , kteří zde
diskutují o strategiích a opatřeních proti těmto cizím vlivovým aktivitám a o reakci NATO i Evropské
unie v oblasti čelení hybridním hrozbám. Na summitu přivítáme přes 330 účastníků z 27 zemí, na
uzavřené části pro vládní specialisty pak 140 hostů ze 14 zemí.
„Snažíme se vybudovat nejlepší tréninkové moduly a konferenci tohoto typu v západním světe.
Přivážíme lidi, kteří na těchto tématech skutečně pracují, nejen o nich mluví. Letošní ročník se
primárně soustředí na ochranu svobodných voleb v západních demokraciích před ovlivňováním
nepřátelskými státy,“ říká Jakub Janda, vedoucí programu Kremlin Watch a zástupce ředitele thinktanku Evropské hodnoty.
Během pěti dní se v Praze sjedou evropští a američtí experti v oblastech jako je ruská dezinformační
kampaň a ruské vlivové operace, vedení hybridní války a psychologických operací, islámský
extremismus a radikalizace, terorismus, aktivity ruských zpravodajských služeb, bezpečnostní situace
v Pobaltí a ruská hrozba v regionu, vedení kybernetické války a kyber-obrana, odpověď Německa,
Finska, Švédska a pobaltských států na ruskou agresi, kybernetickou hrozbu a dezinformační operace
a falešné zprávy a mediální vzdělanost. Konference je přístupná jen na pozvání.
STRATCOM SUMMIT 2017 má záštitu premiéra ČR i ministra vnitra, oba ve čtvrtek pronesou své
příspěvky na panelu konference. Svůj příspěvek pronese i Pavel Bělobrádek. Mezi dalšími hosty je
delegace z amerického Global Engagement Center, z amerického ministerstva obrany a ministerstva
zahraničí. Přijede Giles Montagnon, vedoucí strategické komunikace pro východní Evropu a střední
Asii z britského ministerstva zahraničí, Janis Sarts a Mark Laity, dva ředitelé příslušných struktur
NATO nebo Markku Mantila, ředitel vládní komunikace z úřadu finského premiéra. Na konferenci
přivítáme i mnoho dalších hostů, seznam některých z nich naleznete ZDE.
„STRATCOM SUMMIT je naší odpovědí na moderní hrozby, kterým Česká republika a západní svět čelí
a bude čelit i v budoucnu. Aktivitám států a hnutí, které chtějí zlomit západní demokracii, ať už jde o
islamisty nebo nepřátelské snahy Kremlu, nemůžeme čelit sami. A proto jsme se rozhodli do Prahy
přivézt špičkové experty z Evropy a USA, abychom společně pracovali na zvýšení naší
obranyschopnosti a odolnosti. Dezinformacím, islámskému extremismu a kybernetickým útokům
musíme čelit společně,“ říká Radko Hokovský, ředitel think-tanku Evropské hodnoty.
První dva dny konference probíhají uzavřená jednání a panely státních expertů na témata jako
například ovlivňování domácích voleb nepřátelskými aktéry, boj proti terorismu a vlivovým operacím
Kremlu nebo budování národních týmů na obranu před dezinformacemi. Třetí den budou diskutovat
zástupci z neziskového sektoru například o závěrech, možnostech a cílech výzkumu v této oblasti a
čtvrtý den proběhne politická část konference. V rámci této části pronese svůj příspěvek premiér
Bohuslav Sobotka a poté naváže část summitu o islámském extremismu, která pokračuje až do
pátečního odpoledne.

Tuto tiskovou zprávu si můžete přečíst i na webu think-tanku Evropské hodnoty, kde se dozvíte více
informací o minulém ročníku konference a kde naleznete i publikace, které jsme vydali v rámci
STRATCOM SUMMITu 2017.
Prosím vezměte na vědomí, že zmínka o tom, že STRATCOM SUMMIT 2017 je organizován thinktankem Evropské hodnoty, je nutnou součástí každého výstupu, který konferenci zmiňuje, včetně
rozhovorů s hosty, které jsme na konferenci přivezli.
Tímto Vás zveme na dvoudenní část STRATCOM SUMMITu 2017 přístupnou pro novináře. Jedná se o
středu a čtvrtek a podmínkou vstupu je akreditace potvrzená organizátory. Program naleznete ZDE,
pro registraci prosím kontaktujte vedoucího komunikace think-tanku Evropské hodnoty Jakuba
Vlasáka na vlasak@evropskehodnoty.cz nebo na čísle 775 327 292.
Zároveň se na Vás obracíme s nabídkou evropských a amerických expertů z výše zmíněných
bezpečnostních oblastí k rozhovorům. Seznam expertů naleznete ZDE včetně dalších detailnějších
informací o každém z nich. Pokud máte o některého zájem, kontaktujte prosím vedoucího
komunikace think-tanku Evropské hodnoty Jakuba Vlasáka na vlasak@evropskehodnoty.cz nebo na
čísle 775 327 292. My pak ověříme dostupnost experta a potvrdíme rozhovor. Všechny rozhovory
proběhnou mezi 16. – 18. květnem v Praze.

