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„Populisté nás zničí,“ řekl Jeffrey Sachs ve svém vystoupení 
během závěrečného dne konference Forum 2000.  
 

24. ročník konference Forum 2000 probíhal online od pondělí do středy. 
 
Praha, 14. října 2020 – Dnes skončila třetím dnem konference Forum 2000, probíhající v letošním 
roce online. V jejím průběhu se svými projevy vystoupila celá řada osobností z řad ekonomů, 
politiků, aktivistů či novinářů, mezi jinými vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, 
pražský primátor Zdeněk Hřib, profesor evropských studií na Oxfordské univerzitě Timothy 
Garton Ash,  bojovník za lidská práva a aktivista Garry Kasparov či americký ekonom Jeffrey 
Sachs.  
 
Zejména globálním dopadům pandemie a jejich vlivu na vývoj demokracie ve světě se ve svém 
projevu věnoval Jeffrey Sachs. „Toto je opravdu ten nejneobvyklejší okamžik, jemuž svět čelí od 
začátku Fóra 2000, pravděpodobně dokonce od druhé světové války. … Naše vlády se však neřídí 
vědou, řídí se emocemi a hloupou debatou,“ řekl a dodal: „Populisté nás zničí.“  
 
Garry Kasparov se pak ve svém úterním projevu zaměřil na demokracii ve vztahu k překotnému 
vývoji moderních technologií. „Technologie se vyvíjí mnohem rychleji než náš politický proces. … 
Musíme se soustředit na výhody demokracie a zajistit, aby ti, kteří se snaží zasahovat do tohoto 
procesu zvenčí svobodného světa, ať už jde o Rusko, Čínu, Severní Koreu nebo Írán, čelili co 
nejrozhodnější odpovědi,“ řekl mimo jiné.  
 
Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská pak na Foru 2000 tlumočila postoj běloruské 
veřejnosti protestující proti zmanipulovaným prezidentským volbám. „Chceme od našich úřadů 
respekt, chceme, aby byla respektována také naše práva, jsme si však vědomi, že pro naše úřady 
nejsme nikdo. ... Neusilujeme o moc, myslíme jen na budoucí Bělorusko bez násilí, bez režimu, bez 
diktatury,“ pronesla Cichanouská.  
 
Samotný význam konference Forum 2000 pak ve své pondělí zahajovací řeči vyzdvihla tchajwanska 
prezidentka Cchaj Jing-wen, když řekla: „Jedním z nejdůležitějších problémů, které musíme v 
průběhu této pandemie vyřešit, je to, jak ochránit náš demokratický systém a způsob života. Proto 
je toto setkání Forum 2000 tak důležité.“ 

 
Fotografie z letošní konference si můžete stáhnout pod tímto odkazem: 
http://bit.ly/Forum2020fotky2020  
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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. 


