Tisková zpráva, 11. října 2017, Praha

V Praze a dalších městech proběhla 21. konference Forum 2000
V Praze včera skončila již 21. konference Forum 2000 s názvem „Jak posílit demokracii v nejisté
době“. Konference letos představila více než čtyři desítky odborných panelů, diskuzí a setkání.
Mezi téměř 170 delegáty nechyběl ani monacký kníže Albert II., který se představil v rámci
přednášky věnované trvale udržitelnému rozvoji na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Vedle
otázek spojených se stavem demokracie se konference věnovala také tématům moderních
technologií, stavu médií ve světě či roli mladých v politickém rozhodování. Zvláštní prostor byl
věnován kromě Činy a Venezuely také Rusku či Turecku. Součástí konference bylo také historicky
první zasedání Koalice pro demokratickou obnovu.
Již 21. konference Forum 2000 byla zakončena závěrečným panelem, kterého se účastnili mimo jiné
bývalý prezident Bolívie Jorge Quiroga Ramírez, historik a šéfredaktor polského deníku Gazeta
Wyborcza Adam Michnik nebo ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Panel se mimo jiné zabýval riziky
populismu nebo hledáním způsobů, jak zlepšit fungování občanské společnosti. „Potřebujeme posílit
občanskou společnost, zejména organizací mladých lidí, a podporovat větší zapojení žen do
občanského života,“ zdůraznila další z panelistek, předsedkyně senegalského Občanského hnutí
profesorka Penda Mbow.
V úterý konference nabídla svým účastníkům také několik uzavřených snídaňových setkání, lekci o
vztahu Rakouska a Evropy bývalého rakouského prezidenta Heinze Fischera nebo panel zabývající se
vztahem náboženstvím a demokracie. „Mít náboženství ve veřejné sféře není děsivé. Problémy
nastanou jen tehdy, když je náboženství zneužíváno jako politický instrument,“ shrnula během panelu
egyptská autorka Nafísa Al-Sabbágh. Sérii setkání absolvovala také skupina Carnegie, která již více než
sto let usiluje o udržení míru ve světě. V úterý ráno byla zahájena činnost Koalice pro demokratickou
obnovu (Coalition for Democratic Renewal, CDR), která byla založena v reakci na sdílené obavy o
aktuální stav demokracie ve světě. Její zakládající dokument, tzv. Pražská výzva, byla podepsána více
než 180 osobnostmi, zejména intelektuály, politiky, právníky a novináři. Mezi prvními signatáři
jsou například Garry Kasparov, Francis Fukuyama, Bernard-Hénri Levy, Nathan Law, Anne
Applebaum, Rosa María Payá, Ivan Havel nebo Richard Gere. Na konferenci se na dvou interních
jednáních sešla asi padesátka z nich, aby diskutovali budoucí kroky CDR. Účastníci se shodli na
celosvětovém přesahu projektu, který bude veden ve spolupráci s místními a mezinárodními
organizacemi a který se bude soustředit mj. na mladé lidi a či rolí médií.
V pondělí 8. října, tedy během prvního pracovního dne konference, vystoupili mimo jiné generální
tajemník Organizace amerických států Luis Almagro, bývalý premiér Španělska Felipe Gonzáles
Márquez nebo viceprezident hnutí Open Russia Vladimír Kara-Murza, kteří společně diskutovali o
stavu současného demokratického světa a o výzvách, kterým svět čelí nejen v souvislosti se

současným vývojem ve Venezuele nebo Číně. Konference se dále zaměřovala na problematiku
lidských práv, na roli informačních technologií v demokratických společnostech a nebezpečí jejich
zneužití. V rámci panelu věnovaného politické situaci k Číně vystoupil prostřednictvím Skype i Guo
Wengui, čínský miliardář, který postupně odhaluje korupci nejvyššího čínského vedení.
Zahájení konference Forum 2000 s názvem „Jak posílit demokracii v nejisté době“, které se
uskutečnilo v neděli 8. října, se neslo v duchu pocty nedávno zesnulému čínskému aktivistovi za lidská
práva a laureátovi Nobelovy ceny míru Liu Xiaobovi. O jeho odkazu promluvil Xiao Qiang, zakladatel
China Digital Times, jeden z disidentů a bojovníků za svobodu nejen v internetovém prostředí Činy.
O hudební doprovod se postarala venezuelská klavírní virtuoska a lidskoprávní aktivistka Gabriela
Montero a kubánská disidentská kapela Porno para Ricardo.
Dne 9. října také tzv. Festivalovým pondělím pokračoval doprovodný program konference Festival
demokracie, který byl zahájen již 5. října. Na náměstí Václava Havla se prezentovaly mnohé neziskové
organizace či partneři festivalu. Celkem Festival demokracie nabídne až do svého ukončení ve čtvrtek
12. října svým návštěvníkům více než 80 přednášek, seminářů, diskuzí, výstav či hudebních
vystoupení.
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