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Svjatlana Cichanouská promluví na konferenci Forum 2000 
společně s Tomášem Petříčkem či Madeleine Albright.  
 

Mezi řečníky 24. ročníku konference, která letos proběhne online, budou dále Garry 
Kasparov, Jeffrey Sachs či Timothy Garton Ash.  
 
Praha, 7. října 2020 – Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská vystoupí příští týden 
v rámci 24. ročníku konference Forum 2000. V rámci úterní odpolední diskuse #jsmesBěloruskem  
povede dialog s ministrem zahraničí ČR Tomášem Petříčkem a ve středu vystoupí na panelu 
spolupořádaném s Knihovnou Václava Havla  s názvem Dialog o ženských právech v čase krize 
společně s polskou socioložkou Karolinou Wigurou a bývalou ministryní zahraničních věcí USA 
Madeleine Albright.  
 
„Brutální popírání svobodné volby Bělorusů se nás v Česku bytostně dotýká – jde o blízký evropský 
národ, sdílíme důležitou a neradostnou část moderní historie a pojí nás husté předivo mezilidských 
vztahů. Jsme poctěni, že se Svjatlana Cichanouská konference zúčastní a budeme jí moci vyjádřit 
naši podporu“, říká ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal.  
 
Kompletní program konference najdete (pouze v anglickém jazyce) pod tímto odkazem: 
http://bit.ly/Forum2000program2020   
 
Dalšími účastníky konference Forum 2000 budou íránská advokátka, aktivistka za lidská práva a 
nositelka Nobelovy ceny míru Shirin Ebadi, zvláštní zástupce pro lidská práva Evropské unie Eamon 
Gilmore, profesor evropských studií na Oxfordské univerzitě Timothy Garton Ash, šachový velmistr 
a občanskoprávní aktivista Gary 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. 
 
Jména dalších řečníků konference jsou průběžně zveřejňována pod tímto odkazem:  
http://bit.ly/Forum2000speakers2020   
 
Aktuální ročník konference Forum 2000 se uskuteční ve dnech 12. – 14. října 2020 a vzhledem k 
aktuální situaci kolem COVID-19 proběhne on-line. Konferenci však 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. 
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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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