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Druhý den Konference FORUM 2000: Významné osobnosti z 

celého světa se připojili k Pražskému manifestu za svobodnou Ukrajinu 

 

Letošní 26. ročník světově uznávané konference Forum 2000 nazvaný „Democracy’s Clear and 

Present Danger: How Do We Respond?“ se koná v Praze ve dnech 31. srpna – 2. září 2022 v pražském 

Kongresovém centru. Pořadatelem konference je Nadace Forum 2000. Během druhého dne 

konference byl představen Pražský manifest za svobodnou Ukrajinu.  

 

Pořadatelé konference Forum 2000 a Fora pro Ukrajinu představili Pražský manifest za svobodnou 

Ukrajinu. Jeho signatáři deklarují, že ruský útok proti existenci Ukrajiny jako nezávislého národa je 

zároveň tvrdou ranou pro evropskou bezpečnost, mezinárodní právo a globální řád založený na 

pravidlech. Manifest vyjadřuje jednoznačnou podporu připojení Ukrajiny k Evropské unii a zároveň 

nabízí Ukrajině podporu při provádění důležitých reforem. Uvádí, že porážka ruské agrese je 

nezbytným předpokladem pro jednotnou, svobodnou a mírovou budoucnost Evropy i celého 

demokratického společenství.   

 

„Ukrajinci se rozhodli být součástí svobodné a demokratické Evropy. Nejen, že je to v našem zájmu, je 

to také morální povinnost tyto aspirace podporovat. Putinova brutální agrese, jejímž cílem je podrobit 

si Ukrajinu a vrátit ji pod ruský vliv, je také útokem proti demokratickým hodnotám a mezinárodnímu 

řádu založenému na pravidlech. Jsem přesvědčena, že pokud bude demokratický svět nadále 

podporovat Ukrajinu, budou ruští agresoři poraženi,” řekla Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

 

Mezi dosavadními významnými signatáři manifestu jsou například Jan Lipavský, ministr zahraničních 

věcí ČR, Urmas Reinsalu, ministr zahraničních věcí Estonska, Francis Fukuyama, politolog a filozof, 

Timothy Garton Ash, britský historik a publicista, Garri Kasparov, ruský demokratický opoziční politik 

nebo Iveta Radičová, socioložka a bývalá předsedkyně vlády Slovenské republiky. Svůj podpis připojilo 

také několik desítek europoslanců a poslanců národních parlamentů řady evropských i 

mimoevropských zemí.  

 

„V době, kdy občané Ukrajiny již více než šest měsíců statečně brání svou zemi proti Putinově barbarské 

agresi, je důležité, aby světové demokratické společenství vytrvalo v jejich podpoře. Protože tento boj 

může ještě nějakou dobu trvat, musíme být odhodlaní a trpěliví. To je důvod, proč letošní konference 

Forum 2000 ve spolupráci s českým předsednictvím EU zařadila do programu speciální „Forum pro 

Ukrajinu“ – abychom znovu zdůraznili náš závazek a hledali způsoby, jak naši podporu ještě zvýšit a 

zefektivnit,” říká Jakub Klepal, ředitel pořádající Nadace Forum 2000.  

 

Forum pro Ukrajinu, které je součástí Konference Forum 2000, se věnuje otázkám evropské 

perspektivy Ukrajiny, poválečné obnovy, dosažení spravedlnosti, potrestání válečných zločinů, 

odolnosti demokracie a bezpečnosti.  
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Znění manifestu můžete najít zde: https://www.forum2000.cz/en/prague-manifesto-

for-a-free-ukraine-2022  

 

Živá vysílání i záznamy panelových diskuzí jsou veřejnosti přístupné na sociálních sítích 

prostřednictvím oficiálních stránek Forum 2000. Odkaz zde: 

www.forum2000.cz/en/projects/democracys-clear-and-present-danger-how-do-we-respond  
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