
Tisková informace 
Pavel Kučera, + 420 604 824 732 

pavel.kucera@forum2000.cz 
 
 

 

Dnes začíná online konference Forum 2000.  
Promluví na ní Svjatlana Cichanouská, Garry Kasparov  
či Jeffrey Sachs.  
 

Nový svět na obzoru? Jak obnovit odpovědnost a solidaritu?  
To jsou hlavní témata 24. ročníku konference, která potrvá až do středy. 
 
Praha, 12. října 2020 – Jak odpovědně řešit množící se globální výzvy? Jak čelit dramatickým 
následkům pandemie, hrozícímu podlomení mezinárodního řádu, ekologickému kolapsu nebo 
závažnému narušování sociálních a politických pořádků prostřednictvím nových technologií? Jak 
mobilizovat společnou odpovědnost? Jak posílit solidaritu? Na hledání odpovědí na tyto otázky se 
zaměří 24. ročník konference Forum 2000. Ten se uskuteční ve dnech 12. – 14. října 2020 a 
vzhledem k situaci kolem pandemie Covid-19 celý proběhne online. Široká veřejnost tak bude moci 
prostřednictvím streamů sledovat desítky přednášek a diskuzí, které se budou zabývat 
společenskými a ekonomickými výzvami, rostoucím populismem a nacionalismem nebo zásadními 
změnami v digitálním prostoru. 
 
I na letošní ročník Fora 2000 přislíbila účast celá řada významných řečníků, mezi nimiž jsou vůdkyně 
běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, zvláštní zástupce pro lidská práva Evropské unie Eamon 
Gilmore, profesor evropských studií na Oxfordské univerzitě Timothy Garton Ash, šachový velmistr 
a občanskoprávní aktivista Garry Kasparov, americký ekonom Jeffrey Sachs, časopisem The Time 
dvakrát zařazen mezi stovku nejvlivnějších světových lídrů či Eileen Donahoe, výkonná ředitelka 
Global Digital Policy Incubator na Stanford University. Konferenci pak v pondělí ve 14 hodin zahájí 
tchajwanska prezidentka Cchaj Jing-wen společně s předsedou Senátu Parlamentu České republiky 
Milošem Vystrčilem. 
 
Seznam letošních řečníků konference najdete pod tímto odkazem:  
http://bit.ly/Forum2000speakers2020   
 
„Jak aktuálně probíhající pandemie ukazuje, mezinárodní společenství není příliš připraveno nalézat 
společná řešení a přistupovat ke globálním výzvám jednotně. Transatlantická spolupráce je křehká 
a světové demokracie jsou rozděleny. Řada zemí stále nepřekonala vlnu populismu, radikalismu a 
sebestředného nacionalismu, které se mohou dále prohloubit v případě ekonomického útlumu. 
Mezitím autoritářské režimy nemilosrdně sledují své dlouhodobé mocenské cíle na úkor všech 
ostatních,“ říká k tématu letošní konference ředitel pořádající Nadace Forum 2000 Jakub Klepal. A 
dodává: „Překotný technologický vývoj, který stále niterněji proniká do společnosti, nabízí mnohá 
řešení, ale vytváří také další nejistoty a autoritářským režimům poskytuje řadu nových 
nebezpečných nástrojů. Na druhé straně vidíme celosvětově rostoucí občanský aktivismus. Ten se 
mimo jiné projevil během pandemie a někteří si od něj slibují naději na větší solidaritu a možná i na 
obnovu demokracie.“  
 

http://bit.ly/Forum2000speakers2020


Konferenci bude v letošním roce možné sledovat hned několika způsoby. Vybrané diskusní panely 
budou v reálném čase streamovány na zpravodajských serverech Aktualne.cz, Ceskenoviny.cz a 
iHned.cz. Kompletní program veřejné části konference pak bude streamován přímo na webu 
www.forum2000.cz a Facebookové stránce nadace Forum 2000 (@forum.2000). Celá konference 
bude probíhat v anglickém jazyce. 
 
Program konference najdete (pouze v anglickém jazyce) pod tímto odkazem: 
http://bit.ly/Forum2000program2020   
 
Již v sobotu pak začala souběžná akce Mluvme spolu, do níž se v letošním roce spojily hned dva 
významné eventy, za nimiž stojí nadace Forum 2000, tedy Festival demokracie a NGO Market. Oba 
budou probíhat rovněž v online prostoru ve dnech od 9. října až do 17. listopadu. Jednotlivé 
diskuze bude možno sledovat na facebookových stránkách Festivalu demokracie a NGO Marketu, 
jejich záznamy pak na YouTube kanálu Fora 2000.  
 
Více informací o NGO Marketu 2020 najdete zde:  
https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market-2020  
 
Další informace o Festivalu demokracie 2020 najdete zde: 
https://www.forum2000.cz/projekty/festival-demokracie-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. 
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