Joan Baezová debatovala o lidských právech a podepisovala knihu 

Především o lidských právech dnes na setkání ve zcela zaplněném pražském baru Krásné ztráty debatovala legendární americká folková zpěvačka Joan Baezová.
Na neformálním setkání moderátor Jiří Černý zdůraznil, že Baezová vždy dělala to, co považovala za správné a čestné. Přestože ji někteří příslušníci tuzemského undergroundu obviňovali z levicových názorů, už v roce 1976 protestovala proti pronásledování členů undergroundové skupiny Plastic People Of The Universe a o dva roky později minutou tichou na koncertu v Londýně uctila 10. výročí okupace bývalého Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Účastníci dnešního setkání, mezi kterými byli i prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg a bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, také vzpomínali na léto 1989. Tehdy se Baezová zapojila i do politického dění v Československu, když při svém slavném vystoupení na Bratislavské lyře věnovala jednu z písní Chartě 77 a přizvala na pódium tehdy zakázané hudebníky. Dnes se již smála při vzpomínce, jak scénu pozvala zakázaného písničkáře Ivana Hoffmana a technici na příkaz ředitele soutěže vypnuli zvuk.Okolnosti tehdejšího koncerty připomíná i v knize Můj hlas je dar v básni napsané loni 22. prosince jako vzpomínku na zemřelého exprezidenta Havla. Zařazení básně s lakonickým názvem Havel je specialitou českého vydání knihy, jinak vzpomínky Baezové končí rokem 1987. "To, co říká, také dělá a tohoto kréda se drží," uvedla o Havlovi před časem.
Zpěvačka se proslavila v 60. letech 20. století jako jedna z hlavních tváří amerického protestního hnutí. Za svůj odpor proti válce ve Vietnamu se dokonce dostala do vězení. Přesto nikdy ze svých politických postojů neslevila. Dodnes se aktivně podílí na boji za mír a lidská práva a ve svých písňových textech vystupuje proti zbrojení či rasismu. Také dnes vyjádřila podporu vězněným členkám ruské punkové skupiny Pussy Riot a připomněla své setkání se slavným ruských disidentem Andrejem Sacharovem. "Lidská práva jsou věcí rozumu i srdce," uvedla Baezová.
Baezová se v úterý v Praze zúčastnila průvodu několika stovek lidí u příležitosti ročního výročí Havlova úmrtí. Na Hradčanském náměstí zazpívala slavný spirituál We Shall Over Come, česky známý jako Jednou budem dál, který mají mnozí neodmyslitelně spojený s přelomovými událostmi roku 1989. V Praze se tento rok Baezová objevila již podruhé. V říjnu překvapila účastníky zahajovacího společenského večera letošní konference Forum 2000 v Pražské křižovatce, kde nečekaně zazpívala tři písně, mimo jiné i We Shall Over Come. Ve čtvrtek pak vystoupila jako host koncertu skupiny Monkey Business.
Za svoji kariéru vydala přes tři desítky alb. Zajímavá je deska Where Are You Now, My Son? z roku 1972, jejíž jedna polovina byla nahrána uprostřed bombardování v Hanoji - v protileteckém krytu na staré piáno.
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