
Tisková informace 
Pavel Kučera, + 420 604 824 732 

pavel.kucera@forum2000.cz 
 
 

 

V Praze začala konference Forum 2000.  
Zúčastní se jí Lech Wałesa, Iveta Radičová či kardinál Zen. 
 
Praha, 13. října 2019 – V Praze byl dnes oficiálně zahájen další ročník konference Forum 2000 
s názvem „Jak obnovit naděje roku 1989“ („Recovering the Promise of 1989“). Ta začala 
slavnostním zahájením v Pražské křižovatce (kostel Sv. Anny) na Starém městě a mezi přítomnými 
byli například jemenská aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru Tawakkol Karman, pražský 
primátor Zdeněk Hřib, bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová nebo čínský římskokatolický 
kněz a bývalý biskup Hongkongu, kardinál Zen. Mezi dalšími účastníky letošního ročníku 
konference budou například zakladatel Solidarity a někdejší polský prezident Lech Wałesa, nejvyšší 
představitel pravoslavného křesťanství ekumenický patriarcha Bartoloměj I. či tibetský exilový 
premiér Lozang Sanggjä. Samotná konference se pak uskuteční ve dnech 14. a 15. října 2019 v 
Praze na Žofíně a na dalších místech. Původně ohlášená slovenská prezidentka Zuzana Čaputová 
musela svoji účast na konferenci na poslední chvíli ze zdravotních důvodů zrušit. 
  
Konference uvítá široké spektrum význačných osobností z různých oblastí – politiky, filosofy, 
spisovatele, aktivisty a disidenty, politology, podnikatele nebo umělce. Diskuse se budou zabývat 
výzvami, kterým čelí dnešní svět a hledáním možností, jak obnovit ducha odpovědnosti a posílit 
demokracii. Delegáti se budou zamýšlet také nad tím, jak vnitřní nejistota demokratického 
„Západu“ a současný vzestup Číny, Indie a dalších aktérů přetvářejí světový řád a jak tyto trendy 
ovlivní naši společnou globální budoucnost v příštích 30 letech. Fora 2000 se zúčastní také zástupci 
mladé generace, kteří se podělí o názory na tyto výzvy a budou diskutovat způsoby jak obnovit 
důvěru v demokracii.  
 
„Dnes jsme v jednom z nejnáročnějších okamžiků liberální demokracie. Staré jistoty se hroutí a 
nové nejistoty bují. Vnitřní oslabení demokratického společenství a ambice Číny, Ruska a dalších 
přepisují pravidla. Jak tyto konvergující trendy ovlivní naši společnou globální budoucnost v příštích 
30 letech?“ ptal se ve své zahajovací řeči ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal.  
 
Nositelka Nobelovy ceny míru Tawakkol Karman pak ve svém projevu podotkla: „Mír znamená 
mnoho věcí. Poskytuje bezpečí před strachem, hladem, ničením a chudobou. Znamená svobodu. A 
svoboda a bezpečnost se vzájemně doplňují. Komplexní bezpečnosti lze tedy dosáhnout pouze v 
atmosféře svobody a dodržování lidských práv.“ 
 
Podporu letošnímu ročníku konference na dálku vyjádřila i řada dalších významných osobností z 
celého světa, mezi jinými americký spisovatel a politolog Francis Fukuyama, hongkongský aktivista 
Joshua Wong či bývalý jihoafrický prezident a nositel Nobelovy ceny míru Frederik Willem de 
Klerk. 
 
Jejich video zdravice můžete shlédnout pod tímto odkazem: 
https://www.forum2000.cz/videa   
 



Již po čtvrté letos konferenci Forum 2000 doprovází Festival demokracie, týden trvající série 
přednášek, diskusí, výstav či koncertů v Praze, v dalších městech po celé České republice a na 
Slovensku. V letošním roce se Festival demokracie koná od 11. do 17. října a jedním z jeho vrcholů 
byl Festivalový den 13. října 2019 na náměstí Václava Havla v Praze (piazzetta u Národního 
divadla). 
 
Více informací o Festivalu demokracie najdete zde: 
https://www.forum2000.cz/konference-forum-2000-2019-festival-demokracie-recovering-the-
promise-of-1989 
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O NADACI FORUM 2000 
Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, 
rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a 
odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat. 
 
O KONFERENCI FORUM 2000 
Konference Forum 2000 je hlavním projektem Nadace Forum 2000. Nápad uspořádat konferenci Forum 2000 se zrodil v roce 1997, 
když bývalý český prezident Václav Havel, laureát Nobelovy ceny Elie Wiesel a filantrop Yohei Sasakawa pozvali do Prahy světové 
osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým lidstvo čelí na prahu nového tisíciletí. Od té doby se Forum 2000 rozvinulo v 
nejvýznamnější pravidelné mezinárodní setkání pro diskusi o stavu a budoucnosti demokracie, o výzvách a problémech, jimž 
demokracie čelí a o možnostech řešení těchto problémů. 
 
FESTIVAL DEMOKRACIE 
Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další 
kulturní či vzdělávací aktivity, které doplňují či dále rozvíjejí konferenční témata. Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové 
organizace, univerzity a řada dalších partnerů Nadace Forum 2000, kteří návštěvníkům festivalu představují své aktivity a nabízejí 
jiný pohled na otázky, kterými se zabývá hlavní program konference Forum 2000. 


