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„Ačkoli Václav Havel už není mezi námi, jeho 

myšlenky jsou stále velmi relevantní,” připomíná v 

úvodu konference Forum 2000 Jeho Svatost 

dalajlama 
 

25. ročník konference Forum 2000 je pro veřejnost 11. a 12. 10. živě přenášen v anglickém jazyce z 

pražského Paláce Žofín na webu Nadace Forum 2000 a platformě YouTube. 

 

PRAHA, 11. 10. 2021 - Dnes ve 20 hodin skončil první den konference Forum 2000, která se v 

letošním roce zabývá otázkou možného ohrožení demokracie v post-pandemickém světě. 

 

Online svět, do kterého se konference přesunula loni, otevřel nové možnosti propojování osobností z 

různých koutů světa, které se nemohou zúčastnit osobně. Jeho Svatost dalajlama letos s krátkým 

poselstvím vystoupil virtuálně v bloku „Václav Havel a globální odpovědnost: poselství duchovních 

vůdců“. Krátce přitom na Václava Havla vzpomenul: „Ačkoli už není mezi námi, jeho myšlenky jsou 

stále velmi relevantní." 

V úvodu Konference virtuálně promluvila také hlava pravoslavné církve, patriarcha Bartoloměj I.: 

„Obnovení demokracie je dřina, protože lidé jsou zranitelní a instituce jsou křehké,“ konstatoval. 

Jejich projevům předcházelo slavnostní předání Mezinárodní ceny Fora 2000 za odvahu a 

odpovědnost, The Forum 2000 International Award for Courage and Responsibility. Cena byla zřízena 

při příležitosti letošního výročního 25. ročníku konference a uděluje se občanům, skupinám občanů 

nebo institucím coby uznání mimořádné občanské odvahy a také za akce, které kladou odpovědnost 

za širší komunitu, obranu demokracie a prosazování lidských práv a občanských svobod nad vlastní 

zájem. Letošním laureátem se stal prezident National Endowment for Democracy, Carl Gershman. 

„Velmi si vážíme vaší práce podporující šíření demokracie a ochrany lidských práv. Zanecháváte tento 

odkaz nejen jako prezident - zakladatel Národní nadace pro demokracii, instituci, kterou jste během 

svého výjimečného vedení proměnil v prosperující centrum nesčetných prodemokratických aktivit po 

celém světě, ale i jako lidská bytost a zodpovědný občan, jehož život, zásady a nasazení jsou inspirací 

mnoha tisícům dalších lidi,” uvedl Jakub Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 2000. 

 

V rámci předání této ceny vystoupil předseda Senátu Parlamentu České republiky, Miloš Vystrčil: 

„Coby demokratické země bychom nikdy neměli podlehnout totalitním režimům, a to ani kvůli 

dočasným ekonomickým výhodám, protože totalitní země a režimy nikdy nedávají nic zadarmo - a 

pokud ano, berou zpět mnohem víc." Na jeho slova navázala moldavská prezidentka Maia Sandu a 



 
vystoupila také prezidentka Čínské republiky (Tchaj-wanu) Tsai Ing-wen: „Autoritářské režimy, které 

se vynořily z pandemie, jsou si nyní ještě jistější, že jejich alternativní model je přizpůsobivější než 

demokratický systém."  

 

Během následujícího dne, 12. 10., na konferenci prostřednictvím online přenosu vystoupí slovenská 

prezidentka Zuzana Čaputová.  Váženými řečníky rovněž budou Charles Kupchan, Ladan 

Boroumand, David Kaye, Timothy Garton Ash a řada dalších významných osobností. Delegáti se 

letos věnují především třem tematickým pilířům - světové spolupráci demokracií, soupeření mezi 

demokracií a autoritářstvím v digitálním prostoru, a obnově demokracie prostřednictvím aktivního 

občanství. 

 

Biografie všech řečníků konference najdete zde: 

https://www.forum2000.cz/what-now-building-back-democratically-2021-recnici-what-now-

building-back-democr 

Kompletní program konference najdete (pouze v anglickém jazyce) pod tímto odkazem:  

 

https://www.forum2000.cz/en/forum-2000-conferences-2021-program-what-now-building-back-

democratically 

Fotografie z prvního dne konference si můžete stáhnout pod tímto odkazem:  

 

https://we.tl/t-bHETnoETXw  

 

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, 
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kteří návštěvníkům festivalu představují své aktivity a nabízejí jiný pohled na otázky, kterými se zabývá hlavní 

program konference Forum 2000. 


