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Knihovna Václava Havla se ve svém programu dnes a zítra – 13. a 14. října 2020 – bude 

zabývat ženskými právy v době krize.  

Dialogy Václava Havla o lidských právech: Ženská práva v čase krize navazují na tradici 

pořádání podzimní konference k poctě laureáta Ceny VH za lidská práva, kterou Knihovna 

uděluje spolu s Parlamentním shromážděním Rady Evropy a Nadací Charta 77. Letošní laureát 

Ceny bude – vzhledem k pandemii viru covid-19 - vyhlášen na prvním nevirtuálním zasedání 

Parlamentního shromáždění Rady Evropy, které by se mělo uskutečnit až začátkem příštího 

roku. Knihovna VH na tuto skutečnost upozorní další konferenční akcí.  

Série on-line akcí o ženských právech bude živě vysílána na programu Havel Channel a na 

facebookové stránce Knihovny Václava Havla. 

Program zahájí 13. 10. v 19.00 Debata s Respektem věnovaná postavení žen v současné 

české společnosti. Debatu bude moderovat Silvie Lauder. Jejími hosty budou socioložka 

Marcela Linková, spoluzakladatelka organizace Konsent Johanna Nejedlová a právnička Pavla 

Špondrová.  

Ve středu 14. 10. se uskuteční hlavní program nazvaný Dialogy Václava Havla o lidských 

právech: Ženská práva v čase krize, pořádaný ve spolupráci s Forem 2000 a v rámci Sympozia 

Václava Havla o lidských právech. V 16.00 zahájí ředitel Knihovny VH Michael Žantovský v roli 

moderátora mezinárodní Dialog o ženských právech v čase krize, jehož se zúčastní Madeleine 

Albrightová, Karolina Wigura a Svjatlana Cichanouská. Do tohoto dialogu, který se odehraje 

v angličtině, bude možné vstoupit kladením otázek na facebooku Knihovny VH. Dialog se 

uskutečňuje ve spolupráci s letošní virtuální konferencí Forum 2000. 

Bezprostředně po skončení mezinárodního dialogu – v 16.45 – bude program on-line série 

Ženská práva v čase krize pokračovat dvěma rozhovory Jakuba Szántó s významnými 

představitelkami v oblasti ženských práv: Najiou Nasim (ředitelkou Women for Afghan 

Women, organizace, která byla mezi 3 finalisty Ceny Václava Havla za lidská práva v roce 2015) 

a Hülyou Gülbahar (tureckou advokátkou specializující se na lidská práva, která na pozvání 

Knihovny VH vystoupila na konferenci k Ceně VH za lidská práva v roce 2018). Rozhovory 

proběhnou v angličtině s českými titulky.  

https://www.vaclavhavel.cz/
https://www.facebook.com/HavelChannel
https://www.facebook.com/HavelChannel
https://www.facebook.com/KnihovnaVaclavaHavla/
https://www.facebook.com/KnihovnaVaclavaHavla/


 

   

On-line sérii Dialogy Václava Havla o lidských právech: Ženská práva v čase krize následně 

uzavřou krátké rozhovory nazvané Tři otázky pro, v nichž vystoupí Michaela Bakala, Nora 

Fridrichová, Magda Vášáryová a Tereza Engelová.  

Dialogy Václava Havla o lidských právech se uskuteční díky laskavé podpoře Nadace Sekyra 

Foundation. 
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