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Dvacátý šestý ročník konference Forum 2000 se bude věnovat
budoucnosti Ukrajiny. Zúčastní se evropští ministři zahraničí i prezident
Zelensky
Letošní 26. ročník světově uznávané konference Forum 2000 nazvaný „Democracy’s Clear and
Present Danger: How Do We Respond?“ se uskuteční v Praze ve dnech 31. srpna – 2. září 2022 v
pražském Kongresovém centru. Zahájení konference se zúčastní premiér Petr Fiala, ministr
zahraničních věcí Jan Lipavský nebo Volodymyr Zelensky, prezident Ukrajiny. Pořadatelem
konference je Nadace Forum 2000.
V době, kdy Ukrajinci statečně brání svou zemi před agresí Vladimira Putina, bude součástí konference
mimořádné „Fórum pro Ukrajinu“, pořádané ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, které se
bude zabývat poválečnou budoucností Ukrajiny v srdci evropského a světového demokratického
společenství. Letošní ročník se bude podle pořadatelů zabývat mj. globálním posilováním
autoritářských tendencí, hledáním efektivní spolupráce mezi demokraciemi a novými způsoby, jak
učinit demokratické systémy odolnější ve stále složitějších podmínkách.
„V těchto turbulentních časech, kdy je demokracie pod útokem a v jasném ohrožení, potřebujeme nové
myšlenky, principiální postoje a schopnost účinně reagovat na nové hrozby. Účastníci konference
budou diskutovat o globálním růstu autoritářství, hledat způsoby, jak posilovat spolupráci
demokratických zemí a debatovat o tom, jak učinit demokracii silnější a odolnější,” říká Jakub Klepal,
ředitel pořádající Nadace Forum 2000.
„Jsem rád, že Forum 2000, které je nositelem odkazu Václava Havla, letos zařadilo do programu Fórum
pro Ukrajinu, na kterém ministerstvo zahraničí úzce spolupracovalo. Akce je projevem silné politické
podpory napadené Ukrajině. Bude příležitostí prodiskutovat s klíčovými partnery a přáteli Ukrajiny
všechny důležité otázky, které bude řešit české předsednictví - rekonstrukce Ukrajiny, evropská
perspektiva, zodpovědnost Ruska za zločiny a mnoho dalších témat. Fóru předchází neformální jednání
ministrů a obě tyto akce tak budou symbolickým ostrým startem podzimní a zimní části českého
předsednictví,” říká Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí České republiky.
Mezi řečníky konference se objeví například premiér Petr Fiala, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský,
Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident, politolog a filozof Francis Fukuyama, Josep Borrell
Fontelles, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda
Evropské komise, Annalena Baerbock, německá ministryně zahraničních věcí, Dmytro Kuleba,
ukrajinský ministr zahraničních věcí, Zbigniew Rau, polský ministr zahraničních věcí, Miloš Vystrčil,
předseda Senátu Parlamentu České republiky, Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro
hodnoty a transparentnost, Werner Hoyer, prezident Evropské investiční banky, Luis Almagro,
generální tajemník Organizace amerických států (OAS) nebo Iveta Radičová, socioložka a bývalá
předsedkyně vlády Slovenské republiky.
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Fórum pro Ukrajinu bude přístupné veřejnosti na sociálních sítích prostřednictvím
oficiálních stránek Forum 2000. Odkaz zde: https://www.forum2000.cz/en/projects/democracysclear-and-present-danger-how-do-we-respond
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