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Druhý den konference Forum 2000 přinesl debaty o krizích 
politických i ekologických, ale také společné prohlášení k situaci 
v Hongkongu. 
 
Praha, 15. října 2019 – V Praze dnes druhým dnem skončila konference Forum 2000 
s názvem „Jak obnovit naděje roku 1989“ („Recovering the Promise of 1989“). Mezi jejími řečníky 
a účastníky diskusních panelů byli například ekumenický patriarcha Bartoloměj I., zástupkyně 
české odnože studentského hnutí Fridays for Future Lucie Smolková, politolog Jacques Rupnik či 
zakladatel Solidarity a někdejší polský prezident Lech Wałesa. 
 
„Rád nazývám dnešní dobu jako prchavou éru, éru slova. Pouze mluvíme a to, co dnes vyřkneme, se 
dalším dnem stává pouhým zábleskem. Čelíme nové éře a přitom si s sebou stále neseme zátěž 
minulosti, která nám brání v pokroku vpřed,“ řekl ve svém projevu Lech Wałesa. Na podobné téma 
se vyjádřil i Jeho svátost Bartoloměj I., který prohlásil: „Vhodnou odpovědí na naši současnou 
mnohostrannou krizi je rozvoj a vytvoření kultury solidarity.“  K aktuálním ekologickým tématům se 
pak vyjádřila Lucie Smolková, a to slovy: „Změna klimatu je výzvou lidstva, je to výzva naší morálky, 
je to výzva, která nás žádá, abychom dělali věci, protože jsou správné a ne proto, že z nich máme 
okamžitý užitek.“ 
  
V rámci konference již potřetí zasedla též Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu, která 
na svém letošním zasedání schválila výzvu k situaci v Hongkongu. Tu na konferenci veřejně přednesl 
Carl Gershman, prezident organizace National Endowment for Democracy (NED). „Naléhavě 
vyzýváme hongkonskou vládu, aby splnila požadavky na demokratickou správu obyvatel 
Hongkongu a respektovala jejich práva na obranu všeobecných hodnot lidských práv a demokracie, 
které jsou zakotveny ve Všeobecné deklaraci lidských práv. … Jsme znepokojeni nedávnými 
výhrůžkami prezidenta Xi, že jakýkoli pokus o „rozdělení Číny“ skončí „rozdrcenými těly a rozbitými 
kostmi“. To naznačuje, že Peking se nebude snažit situaci v Hongkongu de-eskalovat a bude i 
nadále ohrožovat demokracii v Tchaj-wanu. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby stálo s 
Hongkongem a podporovalo obyvatele Hongkongu tváří v tvář stále represivnějšímu prostředí,“ 
stojí mimo jiné v této výzvě.  
 
Celkově se letošního ročníku, který probíhal ve dnech od 13. do 15. října v Praze na Žofíně a na 
dalších místech, zúčastnily více než čtyři stovky významných hostů z celého světa. Mezi jinými též 
tibetský exilový premiér Lozang Sanggjä, jemenská aktivistka a nositelka Nobelovy ceny míru 
Tawakkol Karman, bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová, legenda sovětského disentu a 
později místopředseda vlády Izraele Natan Šaranský, australský politolog John Keane, český 
ministr zahraničí Tomáš Petříček, pražský primátor Zdeněk Hřib nebo šéfredaktor polského deníku 
Gazeta Wyborcza Adam Michnik.  
 
Další, již 24. ročník konference Forum 2000 se uskuteční v Praze ve dnech 11. - 13. října 2020. 
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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. 


