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„Globální pandemie odhalila křehkost našich demokracií," 

uvedla Zuzana Čaputová ve svém vystoupení v závěru 

konference Forum 2000 
 

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

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

 

PRAHA, 12. 10. - Dnes proběhl závěrečný den konference Forum 2000. Se svými projevy vystoupila 

celá řada osobností, včetně prezidentky Slovenské republiky, Zuzany Čaputové, profesora 

mezinárodních vztahů na Georgetown University, Charlese A. Kupchana, spoluzakladatelky Centra 

na podporu lidských práv a demokracie Abdorrahmana Boroumanda v Íránu, Ladan Boroumand, 

nebo profesora evropských studií na University of Oxford, Timothy Gartona Ashe. 

  

Delegáti se letos věnovali především třem tematickým pilířům - světové spolupráci demokracií, 

soupeření mezi demokracií a autoritářstvím v digitálním prostoru, a obnově demokracie 

prostřednictvím aktivního občanství. „Nikde není psáno, že demokracii máme navždy; pokud o ni 

nebudeme společně bojovat, ztratíme ji,” vzkazuje Jakub Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 

2000. 

 

Konference byla slavnostně zakončena virtuálním projevem slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, 

která se vyjádřila k letošnímu hlavnímu tématu, a to znovuobnovení demokracie v post-covidovém 

světě. „Globální pandemie odhalila křehkost našich demokracií. Politické zkratky a populismus jsou 

maskovány jako řešení," uvedla Čaputová a navázala tak na slova hlavy pravoslavné církve, 

patriarchy Bartoloměje I., který svým projevem konferenci otevíral. „Obnovení demokracie je dřina, 

protože lidé jsou zranitelní a instituce jsou křehké,“ konstatoval patriarcha. 

 

Stranou nezůstala ve druhý den konference  ani aktuální témata nástrah digitálního světa a 

kyberbezpečnosti, ke kterým se vyjádřil David Kaye, bývalý zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu 

názoru a projevu, a nezávislý předseda správní rady v rámci iniciativy Global Network.  „Máme 

opravdu velmi malý přehled o tom, jak platformy [sociálních médií] fungují, a dosud jsme neměli jsme 

takovou regulaci, která by je udělala transparentními," míní Kaye. 

 

V rámci bloku, který se věnoval Německu po volbách, vystoupila Liany Fix, programová ředitelka pro 

mezinárodní záležitosti berlínské kanceláře nadace Körber-Stiftung:  „Můžete zastávat  zcela jiné úhly 

pohledu, ale je důležité si spolu povídat, stejně jako samotný způsob, jakým k sobě promlouváte," 

prohlásila Fix. 

 



 
Nutnost mezinárodní spolupráce na globální úrovni vyzdvihl Robert Rae, velvyslanec a stálý 

reprezentant Kanady při OSN: „Výzva změny klimatu je jednou z věcí, která nutí lidi přemýšlet mimo 

ulitu svého státu a národnosti," uvedl během svého vystoupení v rámci panelu Multilateralismus 

(stále) tématem. 

 

Výjimečnou událostí letošní konference bylo včerejší slavnostní předání Mezinárodní ceny Fora 2000 

za odvahu a odpovědnost, The Forum 2000 International Award for Courage and Responsibility, která 

byla zřízena při příležitosti letošního výročního 25. ročníku konference. Laureátem se stal prezident 

National Endowment for Democracy, Carl Gershman. 

 

Fotografie z druhého dne konference můžete stáhnout pod tímto odkazem: 

 

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

back-

democratically?fbclid=IwAR3GOnqNDd50hpm87bQxKX9U0gW82V9D0jepQ_zaUZnM2WMPqSs1oP0

Oftk  

 

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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