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První den konference Forum 2000 přinesl diskuse o vztahu
komunikačních technologií a demokracie, ale i o vězení pro
politiky v Katalánsku.
Praha, 14. října 2019 – V Praze dnes proběhl první den konference Forum 2000
s názvem „Jak obnovit naděje roku 1989“ („Recovering the Promise of 1989“). Přinesl více než dvě
desítky přednášek a panelových diskusí, které se konaly na Žofíně a v Goethe-Institutu. Jejich
tématem byl například šest dekád trvající komunismus na Kubě, budoucnost Hong Kongu či
vyhlídky liberální demokracie jako takové. Zúčastnilo se jich více než osm desítek osobností z
politického a společenského života, mezi nimi tibetský exilový premiér Lozang Sanggjä, jemenská
aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru Tawakkol Karman, bývalá slovenská premiérka Iveta
Radičová nebo šéfredaktor polského deníku Gazeta Wyborcza Adam Michnik.
„Před 30 lety jsme měli štěstí. Měli jsme generaci nových politických vůdců a boj za demokracii
nebyl jen abstraktní pojem, byl to způsob života," řekl například poslanec Evropského parlamentu
Alexandr Vondra v rámci panelu „30 let české politiky v oblasti lidských práv v zahraničí: úspěchy
a nové výzvy“ („30 Years of Czech Human Rights Policy Abroad: Achievements and New
Challenges“). Carl Gershman, prezident organizace National Endowment for Democracy (NED),
jejímž posláním je upevnit demokratické instituce po celém světě prostřednictvím nevládního úsilí,
pak v panelu „Naplnění příslibu roku 1989“ („Fulfilling the Promise of 1989“) Prahu přímo nazval
„globálním střediskem boje za svobodu a demokracii ve světě“. Diskuse se však týkaly také vlivu
moderních komunikačních technologií na budoucnost demokracie. Ředitelka odboru plánování z
kanceláře Generálního tajemníka NATO Benedetta Berti například v panelu s názvem „Demokracie
v době Zuckerberga a Xi“ („Democracy in Times of Zuckerberg and Xi“) řekla: „Zde vidíme vznik
alternativního modelu - techno-autoritářského modelu, který nám říká, že pomocí vznikajících
technologií můžeme vytvořit stabilní autoritářský systém, který lze exportovat, který může slibovat
prosperitu, který může slibovat stabilitu, ale bez svobody. A to je pro mnoho zemí po celém světě
velmi přitažlivé. A myslím, že bychom si na to měli dávat velký pozor."
Výrazně polarizovaná byla diskuse v rámci panelu o katalánské nezávislosti „Katalánsko: Co je
před námi?“ („Catalonia: What lies ahead?“), a to ve světle dnešního vývoje, týkajícího se
odsouzení katalánských separatistických vůdců k dlouholetým trestů vězení. Čtyři členové panelu,
jimiž byli poslanec Katalánského parlamentu Ignacio Martín Blanco, dánský novinář Per Nyholm,
tajemník pro zahraniční otázky z Republikánské levice Katalánska Jordi Solé a moderátor Martin
Mejstřík, popsali historický kontext situace, současné klima ve španělské politice a pohled do
budoucnosti. Jordi Solé zdůraznil důležitost vnímání trestu katalánských separatistických vůdců
jako politického uvěznění a prohlásil, že „konflikt nebude vyřešen v soudní síni, ale v parlamentu,
jelikož se jedná o politický, nikoliv právní problém“. Ignacio Martín Blanco, který je odpůrcem
katalánské nezávislosti, v reakci na to zdůraznil, že „Katalánsko je názorově rozmanitější, než jak jej
příznivci nezávislosti prezentují a že Španělsko je silná demokracie, jejíž ústavu je nezbytné
dodržovat“.

Konference Forum 2000 bude druhým dnem pokračovat zítra, tedy v úterý 15. října, kdy se jí
zúčastní i například zakladatel Solidarity a někdejší polský prezident Lech Wałesa.
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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.

