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Téma

Konference nabídne kritickou reflexi období 
demokratických transformací uplynulých 20–30 let 
a zhodnocení stávajícího stavu demokracie i výhle-
dů do budoucna napříč regiony, tématy a genera-
cemi. Jaký druh demokracie jsme očekávali, když 
padla železná opona? Jaký typ demokracie máme
dnes? A především, o co usilujeme? Tyto otázky 
bezprostředně navazují na obavy Václava Havla, 
jehož stále více znepokojovala kvalita  demokracie 
utvářející se v našich společnostech.

Delegáti

Do diskusí se zapojí více než 100 významných 
světových osobností. Účast již potvrdili například 
bývalý španělský ministerský předseda a prezident 
Nadace pro analýzu a sociální studie José María 
Aznar, disident, prezident a zakladatel Initiatives 
for China Jang Ťien-li, výkonný ředitel Centra pro 
strategickou komunikaci Suat Kınıklıoğlu, bývalý 
americký velvyslanec v  Rusku a politolog Michael 
McFaul, profesor filozofie a rektor Al-Quds Universi-
ty v Jeruzalémě Sarí Nussejba a socioložka a bývalá 
předsedkyně slovenské vlády Iveta Radičová.

Jak se zúčastnit

Konference je otevřena pro veřejnost zdarma 
a část programu bude vysílána v  přímém přenosu 
na www.forum2000.cz. Pro účast na většině diskusí je 
nezbytné se předem zaregistrovat. 

Registrace bude zahájena 1. srpna 2014.

Theme

The conference  will offer a critical reflection on the 
last 20–30 year period of democratic transitions, and 
will also give an  assessment of the current state of 
democracy as well as aspirations across regions, to-
pics and generations. What kind of democracy did 
we expect, when the Iron Curtain crumbled? What 
type of democracy do we have today? And per-
haps most importantly, what do we aspire to? These 
questions are directly connected to the worries of 
Václav Havel, who grew increasingly concerned 
about the quality of democracy evolving in our 
societies.

Delegates

The participants will include more than 100 distin-
guished personalities. First confirmed participants 
include former Spanish Prime Minister and President 
of the Foundation for Social Studies and Analysis José 
María Aznar; dissident, President and Founder of the 
Initiatives for China Yang Jianli; Executive Director 
of the Center for Strategic Communication Suat 
Kınıklıoğlu; former US Ambassador to Russia and 
political scientist Michael McFaul; professor of phi-
losophy and President of Al-Quds University in Jeru-
salem Sari Nusseibeh; and sociologist and former 
Prime Minister of Slovakia Iveta Radičová.

How to Participate

The conference is open to the public free of charge, 
and a part of the program will be broadcast live on 
www.forum2000.cz. Pre-registration is required to 
participate as an observer for most of the events. 

Registration opens on August 1, 2014.

http://www.forum2000.cz/en/projects/forum-2000-conferences/2014/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2014/

