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The democratic world seems to be at a crossroads. 
Trust in institutions is declining. Belief in democracy 
is weakening. Democratic processes around the world 
suddenly – and quite paradoxically – seem to be 
turning against the very foundations of democracy. 
Traditional liberal ideas are losing confidence in the 
competitive global ideological environment. Has 
democracy, as we know it, expired? Is it in transition? 
Towards what? Are we facing a systemic change? Has 
democracy become distorted, is it out of control? Has 
it not been able to reflect the changes in society and 
technological developments?

The participants will include more than 
100  distinguished personalities. Already confirmed 
participants include former Austrian President Heinz 
Fischer, Albert II, Prince of Monaco, women’s rights 
activist from Saudi Arabia Manal Al-Sharif, professor 
of Islamic and Interreligious Studies Mona Siddiqui, 
British philosopher and political scientist Roger 
Scruton, professor of history and cultural studies 
Habib Malik and Mohamed Nasheed, politician, 
human rights and environmental activist.

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

Registration will open on Tuesday, August 1, 2017.  
No registration is required for the Festival of Democracy 
program.

Demokratický svět se ocitá na křižovatce. Důvěra 
v  demokratické instituce klesá a víra v  demokracii 
samotnou slábne. Demokratické procesy se po celém 
světě paradoxně obrací proti základním principům 
demokracie. V globálním konkurenčním ideologickém 
prostředí ztrácejí tradiční liberální myšlenky sebejistotu. 
Znamená to, že se demokracie vyčerpala? Jsme na 
začátku období přechodu? K  čemu? Budeme v  blízké 
budoucnosti čelit změně celého systému? Dostává 
se demokracie mimo kontrolu? Je vůbec schopna 
reflektovat změny ve společnosti a technologický vývoj?

Do diskusí se zapojí více než sto významných 
světových osobností. Účast již potvrdili například 
bývalý rakouský prezident Heinz Fischer,  
kníže Albert II. Monacký, saudskoarabská 
aktivistka Manal Al-Sharif, profesorka islámských 
a  mezináboženských studií Mona Siddiqui, britský 
filozof a   politolog Roger Scruton, profesor historie 
a kulturních studií Habib Malik či Mohamed Nasheed, 
politik, lidskoprávní a  environmentální aktivista 
a  bývalý prezident Malediv.

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. Doporučujeme včasnou 
registraci, počet míst je omezen. 

Registrace na konferenci Forum 2000 bude 
zahájena v  úterý, 1.  srpna 2017. Na doprovodný 
program konference Festival demokracie není 
registrace nutná.
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