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je skutečně příhodné, že tématem letošního Fora 2000 je Demokracie a právní stát. národní liga pro
demokracii a já osobně si stojíme za tím, že prvním a nejdůležitějším krokem k opravdové demokratizaci
je především právní stát. Bez právního státu žádná provedená změna nevydrží. Pokud nebudeme mít
právní stát, naši lidé nepoznají bezpečí. nestačí pouze říci, že nás demokracie zajímá, musíme ukázat, že
jsme odhodláni demokracii v naší zemi pevně ukotvit, a k tomu potřebujeme právní stát. jen v právním
státě se všichni lidé mohou těšit z bezpečí práva a uvážlivého zacházení ze strany těch, kteří jsou u moci. 

Mnoho let lidé v Barmě trpí nedostatkem právního státu. Mnoho našich lidí neví, jaká je dnešní situace –
neví dokonce, že máme zákony, které chrání jejich práva; nemají tušení, že máme věc, jako je právo na přístup
ke spravedlnosti, protože bez právního státu nemůže být žádná spravedlnost. 

chtěla bych poděkovat Foru 2000 za to, že přikládá důležitost této otázce v našem století, ve 21. století.
S vaší pomocí budeme schopni pokročit v našem procesu demokratizace, s vaší pomocí se svět dozví, jak
důležitý právní stát je a jak moc se nám ho stále nedostává v Barmě a mnoha dalších zemích. ráda bych
také využila této příležitosti a poděkovala václavu havlovi a všem našim přátelům, kteří při nás vytrvale
stojí už ne roky, ale celá desetiletí, kdy bojujeme za svět, ve kterém naši lidé budou žít svobodně a v bezpečí. 

už jsem opakovaně řekla, že svoboda a bezpečnost mohou jít ruku v ruce pouze v právním státě. Doufáme,
že nepotrvá dlouho a svět pochopí, proč je tak důležitá správná rovnováha mezi svobodou a bezpečím
zaručená právním státem. Těším se na dobu, kdy naši lidé, lid Barmy, budou sjednoceni pod vládou
zákonů, které nám všem zajistí rovné zacházení. jsme zemí mnoha národů a abychom byli skutečně sjed-
noceni, musíme vědět a musíme vidět, že je tady věc jakou je spravedlnost a rovnost a poctivost pro
každého, kdo žije v této zemi. nestačí pouze konat spravedlnost, ale musí být vidět, že je konána. nestačí
pouze mluvit o nutnosti existence právního státu, musíme o jeho existenci vědět, všichni musíme cítit
a chápat dopady právního státu. 

už je to několik let, co jsme se vydali na cestu k demokracii. Sice jsme ještě nedošli k cíli, ale blížíme se
k němu a posiluje nás podpora přátel, jako jste vy. Proto chci ještě jednou poděkovat vám všem a požádat
vás, abyste zůstali po našem boku a pomohli nám pokračovat v našem úsilí a na oplátku my budeme vždy
připraveni postavit se po bok těm, kteří sami bojují za právo těšit se ze základních lidských práv
a demokratických institucí v právním státě. Děkuji vám.


