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Predsednícke výzvy
V

posledný februárový deň tohto
roka nás čakajú parlamentné
voľby. Mnohí si kladieme otázku,
aký bude ich výsledok a čo to bude znamenať pre budúcnosť našej krajiny. Takú
neprehľadnú predvolebnú situáciu, akú
máme dnes, si nepamätám. Chcem veriť,
že bude platiť ono povestné, že pokiaľ ide
o zahraničnú politiku, možno očakávať
kontinuitu. Hoci, a konštatujem to ozaj
nerád, sa ukázalo, že k úplnému zahraničnopolitickému konsenzu sme nedospeli
ani v súčasnej vládnej koalícii.
Avšak aj uplynulé štyri roky ukázali,
že Slovensko a jeho diplomacia dokážu
zodpovedne riešiť výzvy, ktoré pred nimi
stoja. Za toto volebné obdobie sme stáli
na čele štyroch významných predsedníctiev, čo samo osebe možno považovať za
unikát, popritom sme mali aj piate – rotujúce predsedníctvo v rámci V4. Aj vďaka tomu dnes hádam nik nepochybuje,
že sme zodpovedný partner, ktorý pristupuje k svojim povinnostiam s plnou vážnosťou.
Predsedníctvo v Rade EÚ sme prebrali v neľahkom období. Vláda existovala niečo vyše troch mesiacov a týždeň
pred našim nástupom do čela EÚ rozhodli britskí voliči v referende, že opúšťajú našu európsku rodinu. Prijatie
Bratislavskej deklarácie na jesennom samite 2016 znamenalo dôležitý príspevok SR k európskym politikám, poskytlo
bezprostrednú reakciu na referendum v Spojenom kráľovstve a zároveň položilo základ procesu, ktorý vyvrcholil
schválením strategickej agendy EÚ na schôdzke lídrov v Sibiu v roku 2019.
Vyspelosť našej diplomacie sme potvrdili aj počas predsedania 72. Valnému zhromaždeniu OSN a následne počas
roka 2019, keď sme stáli na čele OBSE a predsedali ministerskej rade OECD. Týchto úloh sme sa zhostili v čase, keď
medzinárodná politika bola, a žiaľ stále je, poznačená oslabením multilateralizmu, poklesom dôvery v medzinárodné
organizácie a eróziou poriadku založenom na medzinárodnom práve.
Základy našej zahraničnej politiky sme postavili na stabilných bilaterálnych vzťahoch s partnermi v EÚ, spojencami
v NATO a našimi susedmi, voči ktorým naďalej zohráva dôležitú úlohu spolupráca v rámci V4, hoci aj toto zoskupenie prechádza zložitým obdobím. Zároveň sa však aj jedna z našich najväčších výziev nachádzala v našom bezprostrednom susedstve. Museli sme reagovať na skutočnosť, že u nášho východného suseda prebiehal vojenský konflikt.
V tejto situácii sme podporovali transformáciu Ukrajiny na stabilný, demokratický a prosperujúci štát prostredníctvom
bilaterálnych a multilaterálnych nástrojov, osobitne našou aktívnou angažovanosťou počas predsedníctva v OBSE.
Dosiahnuť pokrok v tejto organizácii, ktorá rozhoduje na báze konsenzu, nebolo jednoduché a som úprimne rád, že sa
nám podarilo docieliť viaceré čiastkové úspechy.
V januári 2019 som navštívil Stanicu Luhanská – jediný prechod na kontaktnej línii v tejto oblasti, cez ktorý môžu
prechádzať ľudia z území, ktoré nie sú pod kontrolou Kyjeva, na Ukrajinu a späť. Tamojší most, ktorý bol zničený,
priam symbolizoval humanitárnu katastrofu, ktorá je tak príznačná pre Donbas. Dnes je však most aj vďaka nášmu úsiliu nielen opravený, ale dochádza k posunu aj v politickom usporiadaní konfliktu a situácia v regióne sa postupne normalizuje. Som si zároveň vedomý toho, že ide stále o beh na dlhé trate, preto nemôžeme poľavovať v ďalších krokoch
ani my, ani svetové spoločenstvo, pričom multilateralizmus, a v rámci neho OBSE, tu má svoje nezastupiteľné miesto.
Spraviť na takomto malom priestore komplexný odpočet úspechov, či neúspechov slovenskej diplomacie za uplynulé štyri roky je nemožné. Teší ma však, že sme sa nevychýlili z nášho kurzu a z hodnotového priestoru, ktorý predstavuje NATO a EÚ. V týchto zoskupeniach sme podporovali reformy, zamerané na posilnenie integrácie, presadzovali
sme politiku otvorených dverí Aliancie a snahu o rozširovanie Únie. Západný Balkán a Východné partnerstvo patrili
medzi konštantné priority našej zahraničnej politiky.
Veľmi ma preto teší, že sme prijali rozhodnutie otvoriť aj zvyšné dve veľvyslanectvá na južnom Kaukaze –
v Arménsku a Azerbajdžane. Naopak, netešilo ma, že sme sa stretávali s opakovanými pokusmi o dvojkoľajnosť našej
zahraničnej politiky, čo vyvrcholilo, keď politika zabránila diplomacii plniť svoje základné poslanie – obhajovať záujmy
Slovenska za medzinárodným rokovacím stolom. Ale aj toto je odrazom obdobia, ktoré ovplyvňovalo šírenie dezinformácií a populizmu. Sú to však fenomény tejto doby, s ktorými sa musíme naučiť účinne bojovať.
Dovoľte mi zakončiť tento stručný výpočet jedným úspechom. Roky sme hovorili o tom, že Slovensko nemá jednotnú prezentáciu v zahraničí. Po rokoch práce sme dospeli do cieľa a zrodila sa naša „značka“. Dnes už vieme nielen
doma čo znamená „Good Idea Slovakia“, ale aj zahraničie nás spoznáva pod týmto sloganom. Verím, že je to akási
symbolická predzvesť písania ďalšieho úspešného príbehu Slovenska a jeho zahraničnej politiky.
Miroslav Lajčák
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Hranice nás pred dezinformáciami neochránia
Efektívnosť informačnej vojny spočíva v tom, že je asymetrická, podprahová,
a je ťažké určiť jej pôvodcu. Obrana, prevencia je náročná, dlhodobá a musí byť
systémová.

E

urópska únia zakazuje autokamery, diktuje nám, aký tvar majú
mať uhorky a chystá sa zakázať zbrane aj poľovníkom a športovým strelcom. Slovensko je v rukách bruselskej byrokracie
a v NATO sa rozhoduje o nás bez nás.
To je len malá ukážka mýtov o EÚ a NATO, šíriacich sa slovenskými
sociálnymi sieťami. Analyzovať a kriticky zhodnotiť množstvo informácií a správ, ktoré človek za počítačom alebo s mobilom v ruke denne
konzumuje, už dávno prevýšilo mentálne schopnosti väčšiny z nás.
Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky agentúry Focus by viac
ako polovica učiteľov svojim žiakom odporučila sledovať dezinformačné
médiá. Podľa projektu Konšpirátori.sk existuje na Slovensku takmer
150 dezinformačných a konšpiračných webov, ktoré systematicky zaplavujú mýtmi a dezinformáciami virtuálny priestor.

INTERNET LÁKA AJ NA DEZINFORMÁCIE
Informačný smog je neviditeľný, ale efektívne dusí naše rácio. V dnešnej
hektickej dobe niet času na overovanie faktov, kritické myslenie bolí
a znalosti o tom, ako sociálne siete fungujú, chýbajú. Alarmujúca je skutočnosť, že sociálne médiá sú dnes hlavným informačným zdrojom pre
verejnosť. Je známy fakt, že až 88 % mladých ľudí získava informácie iba
z Facebooku a takmer 40 % si informácie neoveruje.

Facebook len v prvom štvrťroku 2019 zablokoval 2,2 miliardy falošných účtov, zasiahol proti 1574 falošným účtom mimo EÚ a 168 účtom
v rámci Únie, ktoré sa zaoberali šírením dezinformácií proti EÚ. Twitter
identifikoval takmer 77 miliónov spamových alebo falošných účtov. YouTube odstránil viac ako 3,39 milióna kont, ktoré nerešpektovali pravidlá.
Internet nie je len bezprecedentným výdobytkom komunikačných
technológií. Je tiež priestorom, kde mnohých z nás láka mámivý spev informačných sirén – automatizovaných botov (správy cielené konkrétnym
používateľom), ktoré manipulujú našim vedomím a následne správaním.
Podsúvajú nám informácie, obalené trblietavou pozlátkou, na prvý pohľad lákavé a korektné, akoby dobromyseľné a bojujúce proti neduhom
sveta. Ich cieľom je však vyvolávať negatívne emócie, strach, nenávisť.
Ponúkajú ľahké, vábivé riešenia, ale v konečnom dôsledku nerealizovateľné. Kým „fast food“ škodí najmä zdraviu, „fast info“ škodí zdravému
rozumu. Prečo? Hlavný rozdiel medzi „informáciou“ a „dezinformáciou“
je v tom, že informácia vychádza z poznania faktov, ich kritického porovnania a môže vzbudiť pozitívne aj negatívne pocity a emócie. Dezinformácia nepotrebuje fakty a cieli spravidla na veľmi konkrétne emócie.

IMUNITA VOČI HYBRIDNÝM HROZBÁM NEJESTVUJE
Propaganda a lesť boli vždy v komunikačných arzenáloch štátnych útvarov. Viacerí si ešte pamätáme príbeh o mandelinkách zemiakových, tzv.
imperialistických chrobákoch, vo vtedajšom Československu.
V totalitných režimoch je manipulácia dezinformáciami nástrojom
štátnej moci. Smerom dovnútra a taktiež smerom navonok. Niet ale
krajiny, ktorá je proti týmto hrozbám imúnna. Lebo v každej, aj tej seba
dokonalejšej ľudskej spoločnosti sa nájdu spoločenské skupiny, ktoré
sú vo väčšej či menšej miere frustrované, nahnevané, alebo nespokojné.
„Demokracia nie je perfektná ani bezchybná. Možno je to najhoršia
forma vlády. S výnimkou všetkých ostatných, ktoré sme v histórii zažili.“
Orwell by mal radosť – veľký brat funguje lepšie ako si predstavoval
a homo (snáď ešte stále aspoň trochu mysliaci sapiens) s radosťou kon-

•Hore:: Ilustračné foto: Shutterstock.com.
• Študenti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sledujú vystúpenie
štátneho tajomníka MZVEZ SR Františka Ružičku na podujatí #MYSMEEÚ
26.11.2019. Zdroj: MZVEZ.
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zumuje informačné hamburgery, podávané trollmi sociálnych sietí.
Cieľom týchto aktivít je polarizovať a radikalizovať spoločnosť, vytvárať
v nej chaos a spochybňovať možnosť dopátrať sa pravdy. Efektívnosť
informačnej vojny spočíva v tom, že je asymetrická, podprahová, a je
ťažké určiť jej pôvodcu. Obrana, prevencia je náročná a dlhodobá. Musí
byť systémová.
Niet krajiny, ktorá je schopná týmto aktivitám čeliť bez efektívnej
medzinárodnej spolupráce. Pretože fyzické hranice štátu nás pred
dezinformáciami, prúdiacimi internetom, neochránia. Preto aj budovanie slovenskej národnej odolnosti voči týmto hrozbám musí začať so
spojencami v EÚ a NATO, pokračovať vytvorením národného systému
boja proti hybridným hrozbám a dezinformáciám, efektívnou komunikačnou stratégiou, dotvorením tohto systému na pôde inštitúcií, a taktiež
posilnením vzdelávania, a najmä kritického myslenia v školách.

ŽIADA SA EFEKTÍVNA MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci EÚ a NATO v posledných rokoch vznikli mnohé analýzy
a inštitúcie pre boj proti hybridným hrozbám a na strategickú komunikáciu. A Slovensko je pri tom.
EÚ, okrem iného, zlepšila systém rýchleho varovania a uľahčila výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami Únie. Spolupracuje
aj s online platformami. Používateľ by mal byť napríklad informovaný,
prečo vidí politický obsah a reklamy, odkiaľ prichádzajú a kto je za nimi.
V roku 2017 sa Slovensko tiež stalo jednou z pilotných krajín iniciatívy
#WeAreNATO. Je úspešným príkladom strategickej komunikácie.
V roku 2019 sme sa prihlásili k spolupráci s Centrom výnimočnosti EÚ
pre hybridné hrozby v Helsinkách. Sme tiež členom Centra výnimočnosti
NATO pre strategickú komunikáciu. Centrum vzniklo v roku 2014
a v súčasnosti v ňom pôsobia experti z 12 členských krajín NATO,
vrátane Slovenska. Vo svojej nedávno publikovanej správe poukázalo na
neuveriteľnú ľahkosť ovplyvňovania cez sociálne siete. Počas volieb do
Európskeho parlamentu urobili jeho experti pokus s kupovaním falošných účtov a interakcií na sociálnych sieťach. Dokázali, že ovplyvňovanie
verejnej mienky je v podstate jednoduchá, a čo je ešte horšie, aj lacná
záležitosť – 50-tisíc interakcií na rôznych sociálnych sieťach stojí „iba“
300 eur.
Pred pár mesiacmi sme si pripomenuli 30. výročie pádu Berlínskeho
múru, výročie Nežnej revolúcie v Československu, či v Poľsku tzv. okrúhleho stola. Ukončenie éry studenej vojny však neznamenalo ukončenie konfrontácie rozličných systémov, ideológií, mocností. Po krátkom
čase oteplenia nastáva čas novej repolarizácie medzinárodných vzťahov.
Jej prvým nástrojom je boj o informácie a s informáciami. Navonok
bezbolestný, ale účinný. Preto je nevyhnutné jasne deklarovať, kam
zahraničnopoliticky patríme. Bez vnútorného politického konsenzu nie je
možné účinne bojovať proti dezinformáciám v európskej, či zahraničnej
politike.

KOMUNIKOVAŤ S ĽUĎMI ZROZUMITEĽNÝM JAZYKOM
S týmto zámerom v rámci programu #MYSMEEÚ zorganizoval rezort
diplomacie v roku 2019 Národný konvent o EÚ na pôde mnohých
slovenských univerzít a stredných škôl, kde v diskusiách vystupovali
experti aj politici, spolu so zahraničnými partnermi a mladými slovenskými diplomatmi. Tým získal projekt medzinárodný charakter a ponúkol
možnosť študentom konfrontovať svoje názory a vnímať témy aj
v širšom kontexte.
Politici, médiá, aj diplomati potrebujú komunikovať s verejnosťou
a primárne s mládežou jazykom, ktorý je zrozumiteľný. Diskusie s mladými ľuďmi o EÚ ponúkajú mnoho reflexií a poznatkov, ktoré sa dajú
aplikovať aj v iných oblastiach. Mladí ľudia majú o Európsku úniu a o zahraničnopolitické témy všeobecne veľký záujem. Zároveň je pravdou, že
vzdelávací systém, ale aj odborná príprava pedagógov v oblasti európskej
politiky a jej prepojenia s bežným životom potrebujú čerstvé prístupy.
Iným poznatkom je, že mladá generácia chce byť informovaná a zároveň
chce byť aj tvorcom týchto politík.
Preto by sme mali plánovanú celoeurópsku Konferenciu o budúcnosti
Európy využiť na vytvorenie nášho národného konventu. Cieľom je dať
priestor širokej verejnosti ovplyvňovať budúcnosť projektu stabilnej
a prosperujúcej Európy. Pretože najefektívnejším nástrojom boja proti
dezinformáciám je vzdelaný občan, ktorý má informácie, participuje na
rozhodovaní a má pocit vlastníctva, a tým aj zodpovednosti za svoju
krajinu.
František Ružička
• Hore: Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička vystúpil na podujatí
Slovenského bezpečnostného fóra 2019 aj k téme nebezpečenstva šírenia
dezinformácií. Zdroj: MZVEZ.
• Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička sa na okraj zasadnutia
Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli stretol i s francúzskou štátnou
tajomníčkou pre európske záležitosti Amélie de Montchalin (vpravo)
a nemeckým štátnym ministrom pre EÚ Michaelom Rothom (v strede).
Zdroj: MZVEZ.
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Rok 2019 – žatva úspechov
Úspešné zvládnutie
predsedníctva
v OBSE, počas
ktorého sme dosiahli
aj kľúčovú dohodu
o príspevkových
škálach účastníckych
krajín OBSE. Vyše
200 domácich
firiem sa zapojilo
do regionálnych
podujatí, zameraných
na skvalitnenie komunikácie so štátom. V roku 2020 budeme disponovať
dvojnásobným rozpočtom pre krajanov. Zároveň spájame rozvojovú pomoc
s ekonomickou diplomaciou.

Z

áverom roka 2019 sa skončilo predsedníctvo
Slovenskej republiky v organizácii pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

PRÍSPEVKOVÉ ŠKÁLY OBSE

• Medzinárodná
konferencia OBSE
o boji proti terorizmu
25. a 26.3.2019
v Bratislave. Zľava:
zástupca generálneho
tajomníka OSN pre
boj proti terorizmu
Vladimir Voronkov,
štátny tajomník
MZVEZ SR Lukáš
Parízek a generálny
tajomník OBSE Thomas
Greminger. Foto:
T. Bokor.
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Slovenské predsedníctvo dosiahlo úspech, ktorý stabilizoval smerovanie celej organizácie. Financovanie je totiž
vždy citlivá téma a rokovania účastníckych krajín
o výške príspevkov boli na bode mrazu už niekoľko
rokov. Príspevkové škály, dohodnuté v roku 2005, nebrali
do úvahy dnešnú mieru inflácie, rast ekonomík, ani
politické zmeny a od decembra roku 2017 vzniklo v tejto
oblasti právne vákuum.
Náš tím pre oblasť správy a financovania OBSE preukázal negociačné schopnosti na najvyššej úrovni
a zároveň cit pre konsenzus a vyváženú diplomaciu. Slovenský návrh dohody jednohlasne podporili predstavitelia
57 účastníckych štátov počas rokovania Stálej rady OBSE
vo viedenskom sídle organizácie 11. apríla 2019. Táto
dohoda súčasne „otvorila dvere“ aj prijatiu celkového
rozpočtu organizácie na rok 2019 a vytvorila rámec pre
nasledujúcu dekádu.
Slovenský tím počas roka intenzívne pracoval na
príprave veľkej rozpočtovej reformy, návrh bol prerokovaný so všetkými účastníckymi krajinami a má už
podporu päťdesiatich šiestich. Na jej prijatie ostáva už len
posledný krok, a to rozhodnutie Stálej rady OBSE. Pevne
verím, že albánske predsedníctvo, ktorému sme odovzdali
vyvážený a štruktúrovaný návrh, dotiahne reformu do
úspešného finále.

POSLANIE EKONOMICKEJ DIPLOMACIE
Pragmatizmus v geopolitickom vývoji prináša ekonomické sankcie, vznik aj zánik globálnych dohôd, nové
projekty v energetike, či iniciatívy na ochranu životného
prostredia. Funkčné obchodné vzťahy medzi krajinami sa
zvyčajne pozitívne odzrkadľujú aj v politických vzťahoch.
Naďalej však máme rezervy v tom, ako môžu dobré
politické vzťahy vytvárať príležitosti pre hospodársku
spoluprácu a rast.
Za hranice Európy smeruje iba necelých 15 % slovenského exportu. Som presvedčený, že aj v rozvíjajúcich sa
ekonomikách sa Slovensko dokáže razantne obchodne
presadiť. Budeme silnejší, ak budú firmy, inštitúcie, rezorty a diplomacia spolupracovať.
V roku 2019 som sa preto v podnikateľských misiách zameral na Indiu, Čínu, Severné Macedónsko, Ukrajinu, Bielorusko a Ruskú federáciu. Zahraničných ciest sa
za mojej účasti zúčastnilo vyše 100 slovenských firiem
z viac ako dvadsiatich priemyselných odvetví, počínajúc tradičným strojárskym odvetvím, informačnými
technológiami a končiac vedeckovýskumnými
inštitúciami.
Mimoriadne inšpiratívne boli rokovania s rezortnými
partnermi v Česku, Maďarsku a Poľsku. Krajiny Vyšehradskej skupiny predstavujú úspešný model ekonomickej
a sociálnej transformácie. Ich hospodársky rast od obdobia členstva v EÚ prevyšuje priemer ostatných krajín.
Zdieľanie skúseností v oblasti ekonomickej diplomacie
nás takto posúva pri postupnej adaptácii na súčasné
trendy.

Z REGIÓNOV DO SVETA
Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine
pôsobenia a zároveň v tejto krajine vytvárať ekosystém podpory pre
slovenských podnikateľov. Naša práca bude mať opodstatnenie a zmysel,
ak bude štát pozorne načúvať aj malým a stredným firmám a dokážeme
s nimi efektívne komunikovať. S touto ideou vznikla komunikačná platforma, pôvodne ako diskusný klub a neskôr viacrozmerný formát „Spolu
pre Slovensko: Z regiónov do sveta“.
Prvý diskusný klub s účasťou SARIO, Slovak Business Agency,
EXIMBANKY SR a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sa
konal v apríli 2018 v Žiline. Nasledovali stretnutia v Trnave, Trenčíne,
Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre a Bratislave. Na prvom stretnutí sa
zúčastnila desiatka firiem, na ostatnom podujatí v Bratislave už sedemdesiat. Dvesto aktívnych účastníkov, s rastúcou tendenciou v každom
krajskom meste, potvrdilo, že v tejto oblasti ide o jednu z najlepších
iniciatív „u nás doma“.
V minulom roku sme zároveň vytvorili stránky Ekonomická diplomacia SR na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn. Relevancia tohto
kroku sa odzrkadľuje na rastúcom záujme používateľov o nový formát
komunikácie a aktívnej spätnej väzbe.

PILIERE ROZVOJOVEJ POMOCI DO ROKU 2023
Tematicky je Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky
2019 – 2023 zameraná na šesť oblastí: kvalitné vzdelávanie, dobré
zdravie, dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti,
potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie zdrojov, podpora tvorby trhového prostredia. Tieto oblasti
dopĺňajú v rokoch 2019 – 2023 prierezové témy, akými sú rovnosť
príležitostí životné prostredie a zmena klímy.
Programovými krajinami SlovakAid boli na základe stratégie ustanovené Keňa, Moldavsko a Gruzínsko. Realizujeme tam prehĺbenú rozvojovú spoluprácu poskytnutím vyššej finančnej alokácie a posilnením
personálnych kapacít v podobe rozvojových diplomatov, ktorí pôsobia
v Moldavsku a Keni od roku 2014. Od decembra 2019 pôsobí rozvojový
diplomat aj v Gruzínsku.
V roku 2019 Slovensko rozšírilo pôsobenie oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) aj do regiónu Východnej subsaharskej Afriky, pričom stavia
na základe dobrých skúseností rozvojovej spolupráce s Keňou. Špecifické
postavenie má Etiópia, keďže zastupiteľský úrad SR v Addis Abebe je
dôležitým faktorom pri implementácii projektov. Etiópia sa tak stala perspektívnou partnerskou krajinou aj z hľadiska zapájania podnikateľských
subjektov do rozvojovej spolupráce.

PREPOJENIE ROZVOJOVEJ POMOCI S EKONOMICKOU DIPLOMACIOU
Okrem tradičných exportných oblastí vzniká množstvo príležitostí, kde
majú slovenské firmy možnosť expandovať do zahraničia. Zapojením
Slovenska do rozvojovej pomoci vznikajú obchodné príležitosti aj v štátnych tendroch mimoeurópskych krajín. Spoločné projekty slovenských
a zahraničných partnerov by sa mali zameriavať na transfer a využívanie
nových technológií, ochranu životného prostredia, zníženie energetickej

náročnosti, zvýšenie potravinovej bezpečnosti, ekologickejšiu prevádzku
a podporu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Od októbra 2019 môžu slovenskí exportéri využívať zvýhodnené vývozné úvery EXIMBANKY do vybraných rozvojových krajín. Umožnila
im to právna úprava, na ktorej spolupracoval aj náš rezort. Považujem to
za jeden z úspechov v dlhodobej rezortnej spolupráci. Zároveň sa vytvoril priestor pre slovenské firmy a inštitúcie uplatniť sa na nových trhoch
udržateľným spôsobom.

VIAC PEŇAZÍ PRE KRAJANOV
Počet Slovákov žijúcich v zahraničí sa podľa oficiálnych štatistík pohybuje medzi 1 až 1,6 milióna. V súčasnosti sme svedkami novodobého
vysťahovalectva, kedy naši mladí ľudia odchádzajú do Česka, Rakúska
a Spojeného kráľovstva. Súčasne k nám zo Srbska a Ukrajiny prichádzajú
ľudia za prácou, čo im umožňuje aj osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. Teší ma, že práci s krajanmi venujeme zvýšenú pozornosť.
V októbri 2019 Rada vlády pre krajanské otázky prerokovala navýšenie
finančných prostriedkov na podporu projektov Slovákov žijúcich
v zahraničí. Rozpočet na tento rok je navýšený aj o časť prostriedkov
z dlhu Srbskej republiky voči Slovensku, a to pre Slovákov žijúcich na tzv.
Dolnej zemi, formou podpory infraštruktúrnych projektov. Vďaka tomu
bude Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2020 disponovať
finančnými prostriedkami viac ako 7 miliónov eur. V Srbsku sa plánuje
vybudovanie Strediska vojvodinských Slovákov v Novom Sade,
v Maďarsku rekonštrukcia Evanjelického kostola v Budapešti, v Rumunsku sú predložené projekty multifunkčných kultúrnych centier v Bihori
a v Nadlaku, a v Chorvátsku by sa malo dobudovať Slovenské kultúrne
centrum v Našiciach. Ide o výsledok efektívnej spolupráce členov Rady
vlády pre krajanské otázky, kde po prvýkrát na takejto zásadnej úrovni
kooperovali zástupcovia rezortov zahraničných vecí, školstva, kultúry,
vnútra a financií.
Ostatný rok ma opätovne presvedčil že v našom rezorte máme množstvo skutočných profesionálov. Výsledky ich práce svedčia o tom, že
svoju prácu vnímajú ako poslanie. Verím v ďalšie zlepšovanie spoločného
úsilia, ktoré bude i naďalej prinášať konkrétne výsledky, a to zlepšovaním
mena Slovenska v zahraničí a čo najširším záberom pomoci pre Slovákov.
Lukáš Parízek

• Hore: Spolu pre Slovensko: Z regiónov do sveta. Stretnutie s podnikateľmi
27.11.2019 v Bratislave. Foto: T. Bokor.
• Dole: Zasadnutie Byra Parlamentného zhromaždenia OBSE 4.12.2019
počas Ministerskej rady OBSE v Bratislave. Zľava: generálny tajomník
PZ OBSE Roberto Montella, štátny tajomník MZVEZ SR Lukáš Parízek,
prezident PZ OBSE George Tsereteli. Foto: T. Bokor.
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Sto rokov od Trianonu
Paríž – 1920, Paríž –
1947, Paríž – 1995.
Mesto nad Seinou sa
stalo za ostatných sto
rokov trikrát dejiskom
riešenia základných
slovensko-maďarských
vzťahov. Vždy boli
zásadnými témami
štátne hranice

„ Na jedno nezabudnem. Keď som
o trištvrte na päť dňa 4. júna 1920
pod zmluvu nesúcu meno Trianon
napísal svoje meno, vedel som, že
podpisujem vyúčtovanie slovenského
národa s bývalým Uhorskom,
vyúčtovanie účtov popísaných od
vrchu až dolu krvou, utrpením
a biedou môjho národa. A také
vyúčtovanie je večné“ – napísal
slovenský diplomat Štefan Osuský,
ktorý zohral kľúčovú úlohu počas
prípravy Trianonskej mierovej
zmluvy.

a menšinová otázka.

P
„História pre živý

o skončení prvej svetovej vojny dohodové
veľmoci – podobne ako s inými porazenými
štátmi – aj s Maďarskom ako jedným
z dedičov bývalého Uhorského kráľovstva pripravovali podpísanie mierovej zmluvy. Cieľom zmluvy
bolo reflektovať novú mocenskú situáciu v Európe,
ale tiež dôsledky národnooslobodzovacieho hnutia
utláčaných národov v Uhorskom kráľovstve.

národ je to, čo pre

MAĎARSKO ABSENCIOU TAKTIZOVALO

človeka svedomie.“
Ľudovít Štúr.

• Hore: Ilustrácia: Shutterstock.
com.
• Portrét Štefana Osuského. Foto:
Willem van de Poll/wikimedia.
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Zatiaľ čo s porazeným Nemeckom a Rakúskom boli
uzavreté mierové zmluvy už v roku 1919, s Maďarskom nastali problémy, súvisiace s celkovou politickou destabilizáciou tohto štátu. Preto začiatkom roka
1919, keď sa v Paríži začala mierová konferencia,
Maďarsko absentovalo, avšak o otázkach krajiny sa
meritórne rokovalo. Jeho predstavitelia sa so svojou
účasťou na konferencii nenáhlili v nádeji, že čas
pracuje v ich prospech. Domnievali sa, že veľmoci
sa postupne unavia a vzniknú medzi nimi nezhody,
z čoho by maďarská politika mohla profitovať. Na
rozdiel od Rakúska, ktoré išlo na mierovú konferenciu zmierené s rozpadom monarchie ako nezvratným
faktom a s koncepciou záchrany etnického územia,
Maďarsko všetkými prostriedkami bránilo integritu
uhorského štátu, čo sa rovnalo obhajobe maďarskej
hegemónie nad nemaďarskými národmi.
Budapešť až do podpísania mierovej zmluvy
pokladala nové teritoriálne rozdelenie len za provizórium a chcela najmä zabrániť, aby sa Slovensko
odčlenilo z Uhorska. (Poznámka autora: Do vzniku
ČSR v októbri roku 1918 hovoríme o Uhorsku,
potom už o Maďarsku). Pokúšala sa o to rokovaním
s víťaznými veľmocami a so slovenskou politickou
reprezentáciou, ktorej ponúkala autonómiu. Keď to
nepomohlo – Slováci už mali dosť skúseností s maďarskými sľubmi – Maďarsko sa snažilo Slovensko

ovládnuť vojensky. Napokon, keď padli všetky pokusy o obnovenie nadvlády nad Slovenskom, Maďarsko
na opakovanú výzvu vyslalo začiatkom roka 1920 na
mierovú konferenciu svoju oficiálnu delegáciu.

MAĎARIZÁCIU ODSÚDIL AJ B. BJØRNSON
Na jej čele nestál nik iný ako neslávne známy gróf
Albert Apponyi, ktorý bol pre nemaďarské národy
v Uhorsku, ale aj pre medzinárodnú verejnosť,
stelesnením surového národnostného útlaku predchádzajúceho režimu, nazývaného žalárom národov.
Ostro na túto politiku poukazoval popredný dobový
európsky intelektuál, nositeľ Nobelovej ceny Bjørnstjerne Bjørnson, označujúc maďarizáciu za najväčší
priemysel v Uhorskom kráľovstve. Kruté odnárodňovanie nemaďarského obyvateľstva, ovládanom
maďarskými elitami, priviedlo tam žijúce národy
v záujme záchrany ich identity k rozhodnutiu opustiť
spolužitie s maďarským národom.
Skutočnosť, že sám život zvykne byť tým najlepším režisérom, dokazujú dve príhody, ktorých
hlavnými postavami boli Štefan Osuský a Albert
Apponyi. V roku 1905 počas inšpekcie bratislavského
lýcea bol vtedajšiemu ministrovi školstva Apponyimu
predstavený premiant školy Osuský. Minister povedal
študentovi, pochádzajúcemu z Brezovej pod Bradlom, že napriek svojmu pôvodu musí byť dobrým
Maďarom, na čo ten nereagoval. Apponyi si vysvetlil
mlčanie žiaka ako urážku a osobne sa zaslúžil o to,
aby Osuského vylúčili zo všetkých škôl v Uhorsku.
A tak musel šestnásťročný mladík odísť za sestrou do Ameriky. O pätnásť rokov neskôr sa obaja
protagonisti stretli na konferencii v Paríži. Tu už však
Osuský nemlčal. A naopak, elitný maďarský politik
bol „umlčaný“ medzinárodným spoločenstvom.
Gróf Apponyi vystupoval na konferencii tak, ako
sa na šľachtica patrí. Obsahom jeho prejavu však boli

staré frázy o obnovení integrity svätoštefanskej koruny, ktorá už od októbra 1918 neexistovala. Ako keby
sa v Budapešti, na rozdiel od zvyšku Európy a sveta,
zastavil čas. Najvyššia rada, hlavný orgán konferencie,
nebola ochotná púšťať sa do debát s maďarskou delegáciou, keďže odhalila jej taktiku naťahovať čas. Preto
sa Maďari rozhodli „zaplaviť“ konferenciu tisíckami
rôznych dokumentov.

Príznačné pre správanie Maďarska bolo, že ako
porazený štát si nárokovalo právo na sebaurčenie
a na demokratické a humánne princípy, iným národom
však tieto práva upieralo. Najvyššia rada maďarské
požiadavky odmietla ako bezpredmetné, keďže by sa
iba potvrdil už existujúci stav. Národy, ktoré opustili
Uhorské kráľovstvo, sa k tomuto kroku rozhodli dobrovoľne a na princípe práva na sebaurčenie.

PRÁVA MENŠÍN MALI BYŤ GARANTOVANÉ

ZÁVERY KONFERENCIE BUDAPEŠŤ ŠOKOVALI

Maďarská argumentácia sa zakladala na štyroch aspektoch – dokazovanie historickej, hospodárskej, geografickej a kultúrnej jednoty Uhorska. Česko-Slovenská
delegácia však tieto argumenty ľahko vyvrátila, keďže
boli málo presvedčivé. Historická jednota uhorského
štátu bola neobhájiteľná, nakoľko tento štátny útvar sa
v priebehu tisíc rokov dramaticky menil. O hospodárskej jednote a vzájomnej vyváženosti sa ťažko dalo
hovoriť v prípade štátu, z ktorého sa len zo Slovenska
muselo pred vojnou vysťahovať za prácou do zámoria
700 000 obyvateľov.
Kultúrna neohrabanosť paradoxne kultivovaného
prejavu grófa Apponyiho dosiahla vrchol pri jeho tvrdeniach, že rozpadom Uhorského kráľovstva sa časť
Maďarov dostane pod nadvládu „podradnej rasy“! Ani
uhladenosť jeho rétoriky nemohla zamaskovať názory
patriace do inej doby. Maďarská delegácia obvinila
veľmoci, že súhlasili s dezintegráciou Uhorska
a s odtrhnutím početného maďarského etnika.
Konferencia tejto otázke venovala osobitnú pozornosť. Keďže etnická hranica medzi Slovenskom
a Maďarskom sa prakticky nedala vymedziť, prijal sa
princíp vzájomnej vyváženosti počtov menšín
v obidvoch štátoch. Ich práva sa mali medzinárodne
garantovať v rámci mierových zmlúv a Spoločnosti
národov. Ďalší vývoj až do dnešných dní však, žiaľ,
ukázal, že boli rešpektované len práva maďarskej
menšiny na území Česko-Slovenska, resp. Slovenska.
Slovákov, žijúcich za Dunajom, čakal krutý osud postupného a cieľavedomého odnárodnenia a asimilácie.
Maďarsko požadovalo aj plebiscit, nie však v záujme
udržania maďarského etnika, ale kvôli zachovaniu
integrity uhorského štátu.

„Habsburská monarchia – a najmä jej uhorská časť – bola
umelým systémom, potácajúcim sa ešte pred rokom 1914. Vojna, ktorej Budapešť výdatne pomohla, mu dala len ranu
z milosti.“ Tieto slová britského ministra zahraničných
vecí lorda Curzona odzneli v jeho prejave v britskom Parlamente, kde obhajoval rozpad historického
Uhorska ako legitímny proces s ohľadom na spôsob,
akým sa maďarskí vládcovia správali k nemaďarským
národom.
Závery mierovej konferencie v Budapešti pociťovali ako šok, na ktorý Maďarsko nebolo pripravené.
Vládna politická garnitúra, priamo spojená s dualistickou politikou Uhorského kráľovstva a zodpovedná za
neúspech Maďarska na konferencii, zvaľovala vinu na
neschopnosť demokratickej vlády Mihálya Károlyiho
a na komunistický režim Bélu Kuna. V zahraničí
boli „hlavnými vinníkmi“ víťazné veľmoci, najmä
Francúzsko a jeho spojenci. Umelo vyvolaná trauma
presiakla celou maďarskou spoločnosťou a bola
prezentovaná ako veľká krivda na maďarskom národe,
ktorá musí byť odčinená. Budapešť nechcela akceptovať, že Trianon bol prirodzeným zavŕšením maďarskej krátkozrakej národnostnej politiky v Uhorskom
kráľovstve z čias dualizmu, ktorá vyústila do zániku
mnohonárodnostného štátu. Maďarsko to vnímalo
ako trest za prehranú vojnu a diktát veľmocí.
Revízia Trianonskej mierovej zmluvy sa stala
hlavnou líniou zahraničnej politiky Maďarska voči
jeho susedom v medzivojnovom období. Táto politika
priviedla krajinu k spojenectvu s hitlerovským Nemeckom a Mussoliniho Talianskom, čo v konečnom
dôsledku ovplyvnilo maďarskú politiku pri vstupe
do druhej svetovej vojny. Budapešť vzhľadom na

• Hore: Palác Veľký Trianon.
Foto: Shutterstock.com. Foto
KVN1777 / Shutterstock.com.
• Dole: 4. júna 1920, niekoľko
minút po podpísaní Trianonskej
mierovej zmluvy. Účastníci
konferencie opúšťajú miesto jej
konania – palác Veľký Trianon.
Foto: wikimedia.

„Za osud národa
zodpovedný je
sám národ.“
Ľudovít Štúr.
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• Trianonskú mierovú zmluvu v rozsahu 633
strán signovali za Česko-Slovensko minister
zahraničných vecí Edvard Beneš a československý vyslanec vo Francúzsku Štefan
Osuský. Za Maďarsko ju podpísali minister
Ágoston Benárd a splnomocnený minister
Alfréd Drasche-Lázár. Na snímke príchod
maďarskej delegácie. Foto: wikimedia.

situáciu v Európe, svoju mocenskú slabosť a izoláciu,
nemohla otvorene požadovať revíziu mierovej zmluvy. Preto revizionistickú kampaň doma aj v zahraničí
vláda prenechala početným revizionistickým
a iredentistickým organizáciám. Z taktických dôvodov
Budapešť nehovorila o obnovení veľkého Maďarska,
ale iba o revízii na etnickom princípe, ktorá však mala
byť len prvou etapou. Po nej mala nasledovať veľká
revízia – obnovenie predvojnových hraníc.

VIEDENSKÁ ARBITRÁŽ A „DRUHÝ TRIANON“

• Gróf Albert Apponyi, niekdajší
minister kultúry a školstva,
bol pre nemaďarské národy
v Uhorsku stelesnením
surového národnostného
útlaku. Na Trianonskej mierovej
konferencii viedol maďarskú
delegáciu a presadzoval staré
frázy o obnovení integrity
svätoštefanskej koruny. Keď
sa dozvedel o podmienkach
mierovej zmluvy, abdikoval.
Maďarská vláda musela preto
splnomocniť na podpis zmluvy
novú delegáciu. Foto: Ferenc
Veress.

• Dole: most Márie Valérie na
slovensko-maďarskej hranici pri
Štúrove. Foto: Shutterstock. com.

Na rozdiel od Rakúska, ktoré sa vzdalo revizionistických územných nárokov a nebudovalo iredentu, Maďarsko v susedných štátoch z maďarských
menšinových strán vytvorilo silné iredentistické
hnutie – svoju piatu kolónu. U nás bol jej vodcom
poslanec Slovenského snemu za maďarskú menšinu János Esterházy. Cieľom maďarskej politiky
sa stali nároky na teritórium, obývané maďarskou
menšinou, a neskôr cestou plebiscitu získať územia
zaniknutého uhorského štátu. „Maďarský štát pri svojich
dnešných geografických hraniciach nevyhnutne zanikne, ak sa
mu nepodarí rozšíriť nadvládu nad bývalými územiami, bez
ktorých je zachovanie jeho samostatnej existencie nemysliteľné“
tvrdil v roku 1933 architekt politiky medzivojnového
Maďarska István Bethlen, ktorého obdivujú aj súčasní
maďarskí politici.
Stupňovaním menšinových požiadaviek Maďarsko
sústredilo svoju agresiu najprv proti Česko-Slovensku a neskôr proti Rumunsku a Juhoslávii. Po boku
Nemecka sa podieľalo na spochybňovaní mierových
zmlúv a na likvidovaní povojnového usporiadania
v strednej Európe. Rozhodnutím fašistických veľmocí
Nemecka a Talianska z 2. novembra 1938 pripadla
Maďarsku časť česko-slovenského teritória. Viedenskú arbitráž v Budapešti interpretovali ako akt nápravy trianonskej „nespravodlivosti“. V pozícii verného

satelitu Berlína dosiahlo Maďarsko územné zisky aj na
úkor Rumunska a Juhoslávie. Druhá svetová vojna sa
však nevyvíjala tak, aby mohla naplniť ďalšie ambície
Maďarska a preto koncom vojny Budapešť hodlala
prestúpiť do protinemeckého tábora s podmienkou,
že jej bude ponechané územie, získané agresiou
a s podporou nacistického Nemecka.
Spojenci však maďarské kalkulácie odmietli a v prímerí z januára 1945 musela Budapešť prijať „druhý
Trianon“. A vrátiť susedom všetky teritóriá, ulúpené
agresiou s podporou Hitlera. Mierová zmluva
uzavretá s Maďarskom na konferencii v Paríži
10. februára 1947, okrem malých zmien, potvrdila
hranice vytýčené v Trianone. Navyše, Maďarsko sa
muselo zaviazať, že na svojom území nebude tolerovať revizionistické organizácie ani revizionistickú
propagandu.

ZÁPAD A RIEŠENIE MENŠINOVEJ OTÁZKY
Po druhej svetovej vojne sa riešila aj mimoriadne
citlivá menšinová otázka. Československá delegácia –
po tragickej skúsenosti, kedy otázka nemeckej
a maďarskej menšiny boli zneužité ako zámienka na
územnú agresiu voči štátu s cieľom jeho dezintegrácie
– požadovala zásadné vyriešenie tohto problému. Nemecká menšina bola z českého územia so súhlasom
veľmocí odsunutá spôsobom, ktorý by sotva zniesol
dnešné kritéria ľudských práv a humánnosti. Lenže
v dobovom kontexte to spojenci zrejme považovali za
legitímne.
Konferencia však neodsúhlasila československú
požiadavku na transfer maďarskej menšiny. S ohľadom na značnú prítomnosť slovenskej menšiny na
území Maďarska uprednostnila vzájomnú výmenu
obyvateľstva. Podľa údajov presídľovacej komisie išlo
o 473 556 osôb, podľa maďarských štatistík sa
k slovenskej národnosti v roku 1941 prihlásilo len
16 689 osôb! Iný prístup – najmä západných veľmocí
– k riešeniu maďarskej menšiny mohol byť spôsobený spomínanými tragickými okolnosťami transferu
Nemcov a tým, že už v tom čase sa črtala nová politická mapa Európy. Povojnová spolupráca veľmocí
sa evidentne končila a v našom regióne sa presadili
záujmy Moskvy.
V čase komunistického režimu sa v Maďarsku zúžil
priestor na hlásanie nacionalistických tvrdení o Trianone a otváranie otázky „nespravodlivosti“ hraníc.
Obrat v pohľade na Trianon sa začal v osemdesiatych
rokoch minulého storočia a súvisel s politickým uvoľňovaním v Európe.

„TRAUMA“ TRIANONU PRETRVÁVA DODNES
Nové demokratické pomery v strednej Európe po
ukončení studenej vojny vytvorili maďarským politickým elitám vhodné podmienky na štandardné vzťahy
so susedmi. Vládcovia v Budapešti to však nevyužili.
Naopak, vo svojom myslení sa vrátili na začiatok
20. storočia. Maďarský parlament 4. júna 1990
prerušil rokovanie a minútou ticha si pripomenul deň
smútku. Otázka hraníc so susedmi sa stala verejne
diskutovanou a „otvorenou“ otázkou, maďarskí premiéri sa cítili byť predsedami vlád „pätnásť miliónového národa“. Bola nanovo vytlačená revizionistická
literatúra z medzivojnového obdobia a ako huby
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• Na troskách rozpadnutej rakúsko-uhorskej
monarchie, vrátane územia bývalého Uhorského
kráľovstva, vznikli nové štáty, medzi nimi aj
Maďarsko. Objektívne teda Maďarsko nemohlo
nič stratiť a ani nestratilo. Naopak, Maďari, ktorí
predstavovali približne 40 percent obyvateľstva
zaniknutého kráľovstva, získali svoj národný štát.
Foto: wikimedia.

• Dole: V posledných rokoch pribúdajú
v maďarských mestách a obciach pamätníky
Trianonu, dokonca v meste Várpalota jestvuje
Trianonské múzeum. Na snímke je jeden
z najväčších pamätníkov v obci Zebegény. Foto:
Shutterstock.com.

po daždi vznikali rôzne organizácie so silnou
revizionistickou agendou – nepriamo podporované alebo minimálne tolerované politickými
elitami. Revizionizmus v príkrom rozpore so
spomínaným záväzkom Maďarska z roku 1947
sa postupne stal dôležitou črtou politiky tohto
štátu v regióne. Ešte koncom minulého storočia, aj pod vplyvom euroatlantických partnerov
a nadchádzajúcich integračných procesov, Maďarsko uzavrelo so Slovenskom a o rok neskôr
s Rumunskom základné politické zmluvy.
Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej
spolupráci medzi Slovenskou republikou
a Maďarskou republikou bola podpísaná
v Paríži 19. marca 1995. Je najdôležitejšou
politickou dohodou samostatného Slovenska
s našim južným susedom. Svojím komplexným prístupom vytvorila priaznivé podmienky
pre všetky oblasti spolupráce. Veľkoryso rieši
ochranu národnostných menšín a spoluprácu
oboch krajín v tejto agende. Súčasťou zmluvy
sú tiež relevantné medzinárodné dokumenty.
Maďarsko však nepresadilo do zmluvy autonomistickú koncepciu riešenia menšinovej otázky.
Toto zrejme ovplyvnilo prístup Budapešti
k tejto historickej zmluve, vysoko oceňovanej
aj medzinárodným spoločenstvom.
Svoj neúspech pri obhajobe etnickej autonómie na pôde Rady Európy, ako aj v dvojstranných rokovaniach s kľúčovými susedmi vrátane
Slovenska, maďarská strana nahradila procesom „zjednocovania maďarského národa
v Karpatskej kotline“ (sporný geografický
názov, ktorým maďarská politika označuje
približne územie bývalého Uhorska). Konkrétne, vytváraním inštitucionálnych právnych,
ekonomických a politických väzieb medzi
Maďarskom a maďarskými menšinami –
občanmi iných štátov – za hranicami. Žiaden
z jednotlivých krokov, smerujúcich k tomuto
cieľu – vznik Fóra maďarských poslancov
v Karpatskej kotline, krajanský zákon, novelizovanou ústavou prevzatá zodpovednosť
za osud maďarskej menšiny v zahraničí, zákon
o štátnom občianstve, zákon o Trianone – sa
v našom regióne nestretol s pochopením.

VZÁJOMNÉ VZŤAHY SÚ PLNÉ ASYMETRIÍ
Slovenské politické elity uverili, že uzavretie
zmluvy s Maďarskom, postupná demokratizácia oboch krajín, ich integrácia do euroatlantických štruktúr, ústupky maďarskej menšine
a odovzdanie menšinovej agendy jej politickej
elite, v kombinácii s častou účasťou menšinovej
strany v slovenskej vláde, vyriešia „maďarský
problém a vzťahy s Budapešťou“.
Nič nie je viac príznačné pre slovensko-maďarské vzťahy v období po studenej vojne, ako
konflikty rôzneho druhu. Tieto spory majú tri
spoločné menovatele. Všetky iniciovala maďarská strana, Budapešť nevyhrala žiadny z nich
a slovenská strana hneď na druhý deň „zabudla“ na svoj úspech. Inými slovami, nevyhodnotila svoju skúsenosť, získanú niekedy aj za
dramatických okolností.
Slovensko-maďarská relácia je plná asymetrií,
čo robí tieto vzťahy mimoriadne zaujímavými
a dynamickými. Na jednej strane sa úsilie
o dobré susedské vzťahy, rámcované najmä
spoločným členstvom v Európskej únii,
Severoatlantickej aliancii a Vyšehradskej štvorke, pozitívne prejavuje v množstve spoločných
záujmov, smerujúcich predovšetkým do ekonomickej oblasti. Spomenúť možno napríklad výstavbu interkonektorov – prepojenia
plynovodov a elektrického vedenia, výstavba
nového cestného mostu spájajúceho Komárno
a Komárom, budovanie mostov cez menšie

hraničné rieky, projekty cezhraničnej spolupráce, alebo aj účasť slovenských policajtov na
strážení maďarsko-srbskej hranice, a ďalšie.
Na druhej strane je potrebné uviesť, že zatiaľ čo na slovenskej strane je Trianon prachom
zapadnutá dejinná epizóda, na strane maďarských elít a spoločnosti ide stále o zámerne
nestrávenú históriu. A nielen to. Za Dunajom
sa z nej stala živá politická agenda dnešných
dní, ktorá je hnacím motorom tzv. národnej
politiky. Politiky, ktorá resuscituje staré, neraz
už uzavreté kauzy, prípadne generuje nové,
čím pridáva viac a viac štipľavej papriky do
našich susedských vzťahov.

ČO DODAŤ NA ZÁVER?
Podrobná analýza vývoja za ostatných sto
rokov poukazuje na dve veci. Vzťahy s našim
južným susedom, a v ich rámci najmä menšinová otázka, boli, sú a zostanú tzv. achillovou
pätou slovenskej zahraničnej, a do istej miery
aj vnútornej politiky. Tou druhou je skutočnosť, že Budapešť vždy využila, presnejšie
povedané, zneužila každý dramatický pohyb
na starom kontinente na to, aby otvárala už
raz históriou a medzinárodným právom vyriešené otázky. Je viac ako pravdepodobné, že
v súčasnom kontexte – rozkolísanej mocenskej
architektúry, vytvorenej po studenej vojne –
tomu nebude inak.
Ján Gábor
SVET A MY

11

Bratislava hostila Ministerskú radu OBSE

26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe (OBSE) v dňoch 5. – 6. decembra 2019 v Bratislave bolo vyvrcholením
predsedníctva SR v tejto organizácii. Svojím rozsahom bolo najväčším podujatím
v našich moderných dejinách.
• Spoločná fotografia
predstaviteľov
57 účastníckych
a 11 partnerských
štátov OBSE.
Foto: MZVEZ SR.

M

inisterská rada Organizácie pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe je výročným
zasadnutím ministrov zahraničných vecí
účastníckych a partnerských štátov OBSE. Jej úlohou je
prediskutovať aktuálne otázky bezpečnosti v priestore
OBSE, vyhodnotiť pôsobenie organizácie za obdobie
predchádzajúceho roka a nasmerovať jej pôsobenie na
najbližšie obdobie. Nie je to konferencia v klasickom
ponímaní, ale týždňové zasadanie mnohých paralelných
formátov. Začína rokovaniami expertov a vrcholí
rokovaniami ministrov zahraničných vecí účastníckych
štátov a partnerských krajín.

VRCHOLNÉ PODUJATIE NÁŠHO PREDSEDNÍCTVA

V Bratislavskej
výzve sa
zdôrazňuje, že je
potrebné
o multilateralizme
nielen hovoriť,
ale ho aj reálne
napĺňať.
12
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Na schôdzke ministrov sa zúčastnilo takmer 80 delegácií
– zástupcov 57 účastníckych a 11 partnerských štátov
OBSE, jej inštitúcií a medzinárodných organizácií, s celkovým počtom viac než 1600 akreditovaných delegátov
a 152 zástupcov slovenských a zahraničných médií. Do
Bratislavy pricestovalo 37 šéfov diplomacie a 11 štátnych
tajomníkov rezortov zahraničia. V hlavnom meste sme
privítali aj predsedu vlády a ministra zahraničných vecí
Albánska Ediho Ramu, ktorému úradujúci predseda
OBSE a náš minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Miroslav Lajčák odovzdal predsedníctvo
organizácie na rok 2020.
Zasadnutie Ministerskej rady otvoril predseda vlády
SR Peter Pellegrini, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol význam a prínos Helsinského procesu,
naštartovaného v roku 1975, pre budovanie bezpečnosti
a spolupráce v Európe. Úradujúci predseda OBSE
a minister Miroslav Lajčák na úvod rokovania konšta-

toval, že účastnícke štáty OBSE musia intenzívnejšie
spolupracovať v záujme podpory riešenia a prevencie konfliktov a budovania bezpečnejšej budúcnosti.
Zdôraznil, že SR sa počas svojho predsedníctva sústredila najmä na zlepšenie humanitárnej situácie a životných
podmienok ľudí, ktorých bezprostredne ovplyvňujú
konflikty. Príkladom aktívneho postoja predsedníctva SR
k riešeniu krízy na východe Ukrajiny je zrekonštruovaný
prístup na most v Stanici Luhanská, ktorý sa stal symbolom politickej vôle riešiť neľahkú situáciu obyvateľov
postihnutých konfliktom na východe Ukrajiny.

DELEGÁTI PODPORILI „BRATISLAVSKÚ VÝZVU“
S cieľom reflexie na súčasné geopolitické výzvy
v rámci priestoru OBSE, ako aj poznania reálnej situácie
prostredníctvom výkonu predsedníctva, minister Lajčák
predstavil prítomným delegátom dokument „Bratislavská výzva“. Pripomínajú sa v ňom známe princípy
a ciele, pre ktoré organizácia vznikla a ktoré sú dnes
ohrozené. Ak to s našou snahou o dosiahnutie bezpečnosti a spolupráce v Európe myslíme vážne, je nutná
politická vôľa pre napĺňanie existujúcich záväzkov a väčšia flexibilita a ochota ku kompromisom účastníckych
štátov OBSE. Vo výzve sa zdôrazňuje, že je potrebné
o multilateralizme nielen hovoriť, ale ho aj reálne napĺňať. O obsahu uvedenej iniciatívy ministri diskutovali
počas pracovnej večere v predvečer Ministerskej rady
v rámci témy „Komplexný prístup k bezpečnosti a spolupráci – 44 rokov od prijatia Helsinského záverečného
dokumentu“.
Je úspechom, že uvedenú reflexiu a odkaz vo forme
Bratislavskej výzvy podporilo viac než 40 účastníckych

štátov OBSE. Bolo potešujúce, akú veľkú
podporu získal tento dokument, apelujúci na
dialóg, ochotu ku kompromisom a efektívny
multilateralizmus. Potvrdzuje to, že medzi
účastníckymi štátmi je ochota posilniť to, čo je
základom organizácie.
Podpora Bratislavskej výzvy tiež vo veľkej
miere vyvážila neschopnosť účastníckych
štátov zhodnúť sa na prijatí dôležitých rozhodnutí na záver Ministerskej rady. Potvrdili
sa tak pretrvávajúce rozdiely v postojoch účastníckych štátov, chýbajúca politická vôľa na
ich prekonanie. Prekvapujúcim bol rozkol
medzi politickou a expertnou úrovňou
zastúpenia, čo výrazne sťažovalo prijímanie
kompromisov.

ROKOVANIE OBOHATILI SPRIEVODNÉ
PODUJATIA
Z pohľadu zabezpečenia kontinuity fungovania
OBSE bolo mimoriadne dôležité dosiahnutie
konsenzu pri schvaľovaní rozhodnutia o budúcich predsedníctvach – Švédsko v roku 2021
a Poľsko v roku 2022. Okrem toho, že Ministerská rada OBSE schválila dve deklarácie
(k „25. výročiu Kódexu správania účastníckych
štátov v oblasti bezpečnosti“ a k „25. výročiu
Princípov OBSE pre nešírenie zbraní hromadného ničenia spolu s 15. výročím Rezolúcie
BR OSN 1540“), ministerské vyhlásenie
o rokovaniach, týkajúcich sa procesu podnesterského urovnania vo formáte 5+2, rohodla aj
o premenovaní kontaktných skupín so stredomorskými a ázijskými partnermi na partnerské
skupiny. Bolo prijaté aj rozhodnutie o termíne
a mieste konania budúcej Ministerskej rady
v Albánsku.
Na okraj oficiálnych rokovaní Ministerskej
rady sa počas 14 sprievodných podujatí diskutovalo o najpálčivejších témach, z ktorých päť
akcentovalo naše priority a bolo zorganizované
naším predsedníctvom (úloha a zapojenie
mládeže, dve podujatia k humanitárnym aspektom krízy na Ukrajine, angažovanie sa žien
v mierových procesoch a otvorenie virtuálneho
tréningového centra na ochranu kritickej energetickej infraštruktúry). Najväčšiu pozornosť
účastníci venovali situácii na Ukrajine a rôznym
aspektom konfliktu na jej území.

SR BUDE PREDSEDAŤ ÁZIJSKEJ
PARTNERSKEJ SKUPINE
Súčasťou našich predsedníckych aktivít bol
aj dialóg s občianskou spoločnosťou. Jeho
vyvrcholením bolo zorganizovanie tradičnej
konferencie mimovládnych organizácií (Civic
Solidarity Platform), združených pri OBSE,
v predvečer Ministerskej rady. Na zasadnutí
k téme slobody zhromažďovania sa zúčastnilo
60 zástupcov mimovládneho sektora. Účastníci
prijali Bratislavskú deklaráciu, v ktorej apelujú
na účastnícke štáty OBSE, aby zaručili slobodu
zhromažďovania a zdržali sa reštrikcií pri uplatňovaní tohto práva.

Rovnako v predvečer zasadnutia Ministerskej
rady rokovalo Byro Parlamentného zhromaždenia OBSE. Počas neho štátny tajomník
MZVEZ SR a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek informoval o výsledkoch nášho predsedníctva.
Na stretnutiach predsedníckej Trojky
OBSE (Taliansko, SR, Albánsko) s partnermi
zo Stredomorskej a Ázijskej kontaktnej skupiny
dominovalo nadchádzajúce predsedníctvo
SR v Ázijskej partnerskej skupine. Štátny
tajomník Lukáš Parízek vyzval na väčšiu politickú angažovanosť partnerských krajín,
osobitne s prihliadnutím na 25. výročie spolupráce OBSE s ázijskými partnermi v roku
2020.

OCENENIE ZÁSTUPCOM OBČIANSKEJ
SPOLOČNOSTI
Ministerská rada, s jej širokým komplexom
podujatí a prítomných delegátov, bola vhodnou
príležitosťou na ocenenie jednotlivcov zo SR,
ktorí ako neštátni aktéri a zástupcovia občianskej spoločnosti pomáhajú prekonávať odlišnosti, animozity a napätia, ako aj nasledovať
cestu rešpektu a dialógu v priestore OBSE.
Minister Lajčák ocenil striebornou Plaketou
ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR štyri slovenské osobnosti a jednu
mimovládnu organizáciu za významnú angažovanosťv priestore OBSE a aktívny príspevok
k plneniu priorít Slovenska v OBSE.
Ocenení boli Alexander Duleba (za dlhodobú angažovanosť v slovensko-ukrajinských
vzťahoch), Rastislav Kužel (za dlhodobý
expertný prínos a napĺňanie mandátu OBSE
v oblasti pozorovania volieb), Jana Kobzová
(za aktívne presadzovanie našich priorít
v OBSE na Ukrajine), Tomáš Forró (za autentické priblíženie života ľudí na konfliktom zasiahnutej Ukrajine širokej slovenskej verejnosti)
a mimovládna organizácia Človek v ohrození
(za poskytovanie humanitárnej pomoci ľuďom,
ktorí trpia dôsledkami vojen).

POLITICKÝ DIALÓG BUDE POKRAČOVAŤ
Ako bolo spomenuté, jedným z hlavných
posolstiev, ktoré za sebou zanechalo predsedníctvo SR v OBSE, je Bratislavská výzva, vo
svojej forme pre Ministerskú radu netradičná
iniciatíva úradujúceho predsedu OBSE a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR, vyzývajúca na posilnenie implementácie záväzkov, dialóg, kompromis a multilateralizmus.
„OBSE ako inštitúcia má k dispozícii
princípy a záväzky, ktoré sú relevantné aj
v súčasnosti, a taktiež silný súbor nástrojov, ich
implementácia si však vyžaduje politickú vôľu
na hľadanie spoločných riešení“ konštatoval
minister Lajčák.
Vysoký počet ministrov zahraničných vecí
a ich zástupcov potvrdil záujem účastníckych
štátov o politický dialóg na vysokej úrovni
a podporu OBSE ako dôležitého piliera európskej a euroázijskej bezpečnostnej architektúry.
Bol to aj výsledok aktívneho predsedníctva SR
a angažovania sa v priestore OBSE v duchu
motta: „Pre ľudí, dialóg, stabilitu.“
Ministerskú radu možno považovať za
úspešné a dôstojné vyvrcholenie predsedníctva
SR v OBSE v roku 2019.
Oksana Tomová

• Striebornou plaketou ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR boli ocenené
štyri slovenské osobnosti a jedna mimovládna
organizácia za významnú angažovanosť
v priestore OBSE a aktívny príspevok k plneniu
priorít Slovenska v OBSE. Na snímke (zľava):
B. Tichý – Človek v ohrození, T. Forró, R. Kužel,
minister M. Lajčák, J.Kobzová a A. Duleba. Foto:
MZVEZ.
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Východné partnerstvo a jeho budúcnosť
Východné partnerstvo je osobitné partnerstvo medzi Európskou úniou a jej šiestimi
východnými susedmi – Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom,
Moldavskom a Ukrajinou. Minulý rok sme si pripomenuli 10 rokov od jeho založenia.

je postavené
na spoločných

VÍZIA SPOLOČNÉHO PARTNERSTVA

Východné
partnerstvo

hodnotách ako sú
demokracia, ľudské
práva, sloboda
médií, právny štát
a dobrá správa vecí
verejných.

• str. 14: Zo stretnutia lídrov
EÚ a Východného partnerstva,
14. mája 2019 v Bruseli. Foto:
Drop of Light / Shutterstock.
com.
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D

nes môžeme zodpovedne vyhlásiť, že to bolo
správne rozhodnutie. Nepodarilo sa dosiahnuť všetko, ale nie je toho ani málo. Naši
partneri stále čelia veľkému počtu výziev – vnútorných
aj vonkajších. Ale čo je dôležité, Európska únia je dnes
výrazne prítomná v regióne a je ich kľúčovým partnerom na ceste reforiem, ktorá jediná vedie k stabilite
a prosperite.
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Strategická vízia Východného partnerstva ostáva aj po
rokoch nezmenená – dosiahnuť politické pridruženie
a hospodársku integráciu východných partnerov
s Európskou úniou. Hoci Východné partnerstvo priamo
neponúka európsku perspektívu (inými slovami možné
členstvo v EÚ), zároveň to však ani nevylučuje. A tak,
keď dnes Východné partnerstvo môže ponúknuť „všetko okrem členstva“, zajtra to môže byť aj samotné členstvo, keď Únia, ako aj partneri budú na to pripravení.
Napokon, aj naši východní partneri sú európske krajiny.
Pravda, nie všetky majú dnes ambíciu byť aj členom
EÚ a my to plne rešpektujeme. Východné partnerstvo
nie je konfrontačná ani hluchá politika, je výsledkom
spoločného úsilia a spoločných rozhodnutí („spolu
sme silnejší“) a úroveň prehĺbenia vzťahov s EÚ je na
slobodnom rozhodnutí samotných partnerov.

PARTNERSTVO NA PRINCÍPOCH A HODNOTÁCH
Keď sa spýtate občanov krajín Východného partnerstva
na ich hodnotenie EÚ, odpoveď vás asi neprekvapí

– Únia je pre nich najdôveryhodnejšia medzinárodná
inštitúcia a za desať rokov sa stala ich najdôležitejším
hospodárskym partnerom (okrem Bieloruska, kde
je EÚ druhý najväčší obchodný partner po Rusku).
Takýto názor nie je samozrejmosťou, ale výsledkom
systematického posilňovania vzájomných vzťahov. EÚ
má nástroje, zdroje, a čo je najdôležitejšie, politickú
vôľu a strategický záujem pomôcť partnerom riešiť ich
kľúčové výzvy a problémy. Či už je to nezamestnanosť,
vzdelávanie, podnikanie, bezpečnosť, alebo právny štát
a ľudské práva.
Pravda, EÚ neponúka hotové riešenia, ani neobmedzené zdroje. Hľadá spoločné riešenia a snaží sa sústrediť na prioritné problémy a štrukturálne nedostatky.
Východné partnerstvo je zároveň pevne previazané
s princípom „viac za viac“ – väčšia ambícia a úsilie sú
odmenené väčšou pomocou EÚ. Nie je to však len
o financiách, aj keď si občania týchto krajín EÚ stotožňujú v prvom rade s hospodárskou prosperitou.
Východné partnerstvo je postavené na spoločných
hodnotách ako sú demokracia, ľudské práva, sloboda
médií, právny štát a dobrá správa vecí verejných. Bez
rešpektovania a uplatňovania týchto hodnôt nie je možná dlhodobá a udržateľná stabilita a hospodársky rozvoj
krajiny, bez nich nie je možné vybudovať dôveru medzi
občanom a štátom, ani získať dôveru zahraničných
investorov. Nie náhodou patria boj s korupciou a súdna
reforma medzi kľúčové priority Východného partnerstva. A nie náhodou má občianska spoločnosť pevné
miesto pri formovaní partnerstva.

DIFERENCIÁCIA PARTNEROV JE NEVYHNUTNÁ
Východné partnerstvo je politický rámec, ktorý
umožňuje diferencovať spoluprácu a pomoc EÚ
v závislosti od samotných individuálnych ambícií
a potrieb partnerov, pričom stále zachováva široký
formát dialógu so všetkými šiestimi partnermi. Traja
partneri – Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina – sa už
rozhodli pre úzke vzťahy s EÚ (pridružení partneri),
potvrdené v asociačných dohodách a prehĺbených
a komplexných dohodách voľného obchodu s EÚ
(DCFTA), ktoré obsahujú konkrétne záväzky v celej
škále politických, hospodárskych a obchodných vzťahov. Arménsko nedávno uzavrelo s EÚ novú dohodu
o komplexnom a prehĺbenom partnerstve a čoskoro
sa očakáva ukončenie rokovaní o novej rámcovej dohode s Azerbajdžanom. Aj Bielorusko čaká na novú
rámcovú dohodu, ale najskôr musí Úniu presvedčiť
o úprimnosti svojich záväzkov ohľadom demokracie
a právneho štátu. Potenciál na posilnenie spolupráce
však určite existuje.

POHĽAD NA DOTERAJŠIE VÝSLEDKY SPOLUPRÁCE
V súčasnosti je pomoc EÚ sústredená do 20 konkrétnych oblastí. Meradlom úspechu a kvality Východného partnerstva však nie je počet prijatých dokumentov a vrcholných zasadnutí, ale ohlas samotných
ľudí. A tento bol veľmi zreteľný napríklad po prijatí
bezvízových režimov, prípadne uľahčení vízového
režimu. Možnosť cestovať, spoznávať, obchodovať či študovať v EÚ využili už tisíce občanov
partnerských krajín. Únia sa otvára východným partnerom a naopak.
EÚ v týchto krajinách zvýšila svoje investície,
podporuje viaceré projekty zvyšovania zamestnanosti, osobitne zamerané na mladých ľudí, väčšiu
pozornosť venuje potrebám obnovy dopravnej
infraštruktúry. Export partnerov do EÚ sa zvyšuje
každým rokom, pričom najväčšie výhody vstupu na
európsky trh majú, prirodzene, pridružení partneri.
Energetická bezpečnosť a efektívnosť nie je len
problém EÚ, ale aj našich partnerov. Bez fungujúcich
a prístupných verejných služieb ťažko možno očakávať záujem ľudí o reformy, aj preto EÚ podporuje
koncept elektronickej formy výkonu verejnej správy
(e-government) a svoje aktivity realizuje aj priamo
v regiónoch partnerov.

VÝCHODNÉ PARTNERSTVO MÁ SILNÚ BUDÚCNOSŤ
Je povzbudzujúce, že naši východní partneri chcú od
partnerstva stále viac, vidia nové možnosti rozšírenia

a prehĺbenia spolupráce s EÚ. Podobne aj Únia má
záujem na posilňovaní spolupráce, pričom odôvodnene poukazuje na potrebu plnenia už prijatých
záväzkov (nie všetky stanovené ciele boli naplnené).
Zároveň si EÚ uvedomuje potrebu úpravy stanovených prioritných oblastí z roku 2017. S týmto cieľom
bola v lete 2019 spustená štruktúrovaná verejná
diskusia o budúcnosti Východného partnerstva, ktorá
priniesla viacero zaujímavých hodnotení a inšpiratívnych podnetov.
Už teraz je však zrejmé, že kľúčovými slovami
ostávajú reformy a spolupráca. Je široký záujem
posilniť spoluprácu v oblasti ekonomiky a obchodu,
vrátane sektorovej integrácie, vzdelávania, zamestnanosti, digitálnej ekonomiky, konektivity (problém
vysokých roamingových poplatkov je iba jedným
z viacerých), zdravotníctva a osobitne zapojenia mládeže. Tieto ciele sa však nedajú naplniť bez posilnenia demokracie, ľudských práv a právneho štátu
v partnerských krajinách.
Úvahy o budúcnosti partnerstva tiež upozornili na
potrebu väčšej diferencovanosti partnerov, možno až
prostredníctvom ponúknutia samostatných formátov
pre pridružených partnerov, avšak bez toho, aby sa
oslabil celkový politický rámec partnerstva – každý
partner musí mať možnosť dostihnúť tých vpredu.
Z viacerých krajín zaznieva záujem posilniť doterajšiu spoluprácu v oblasti bezpečnosti, vrátane
širokého posilnenia odolnosti partnerov (osobitne
v boji s dezinformáciami, hybridnými a kybernetickými hrozbami). Stálou výzvou je slabá viditeľnosť
Východného partnerstva. A napokon, ani najlepšie
idey sa nedajú realizovať bez politickej vôle,
a najmä finančných zdrojov, na čo budeme myslieť
pri schvaľovaní nového viacročného finančného
rámca EÚ.

BUDE SAMIT 2020 PRELOMOVÝ?
Skutočnosť, že samit 19. júna 2020 bude opäť
v Bruseli (podobne ako v roku 2017) naznačuje,
že pôjde skôr o pracovné rokovanie. Pretože spolupráca s partnermi potrebuje viac konkrétne činy,
ako silné gestá. Je potrebné konsolidovať výsledky,
ďalej prehlbovať vzájomnú spoluprácu, pokračovať
v plnení záväzkov a zároveň pracovať na politickej
perspektíve Východného partnerstva. Ale najmä,
myslieť stále na ľudí v krajinách našich východných
partnerov a partnerstvo budovať spoločne v úprimnom dialógu.
Ľubomír Čaňo

Meradlom úspechu
a kvality Východného
partnerstva však nie
je počet prijatých
dokumentov
a vrcholných
zasadnutí, ale ohlas
samotných ľudí.
A tento bol veľmi
zreteľný napríklad
po prijatí bezvízových
režimov, prípadne
uľahčení vízového
režimu.
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Klíma – ide o krízu, nie zmenu
Väčšina sveta, ktorá sa rozhodla plne nasledovať vedecké poznanie, zmenu klímy
vníma ako najväčšiu hrozbu pre našu planétu a najnaliehavejšiu tému našich čias.

P

o 40 rokoch od konania prvej klimatickej konferencie v Ženeve
v roku 1979, zaužívaný výraz „klimatická zmena“ už dostatočne
nevystihuje skutočný stav. Hovorí sa o klimatickej kríze alebo
o núdzovom stave v oblasti klímy. Keď sa chce svet vyhnúť klimatickej
katastrofe, musíme znížiť emisie skleníkových plynov o 45 percent do
roku 2030, dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a udržať rast globálnej teploty do 1,5 stupňa Celzia do konca storočia. Opatrenia v oblasti
klímy majú tiež zásadný význam, pokiaľ ide o dosiahnutie všetkých
17 Cieľov udržateľného rozvoja. 28. novembra 2019 Európsky parlament
vyhlásil v Únii stav klimatickej núdze.

VEDA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY
Podľa OSN a relevantných vedeckých správ, klimatická zmena napreduje rýchlejšie, než schopnosť ľudí na ňu adekvátne reagovať. Osobitná
správa Medzivládneho panelu OSN o zmene klímy (IPCC) o vplyve
globálneho otepľovania o 1,5 stupňa Celzia z októbra 2018 potvrdila, že
prvé kolo vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) strán k plneniu
Parížskej dohody a súčasné tendencie vypúšťania emisií skleníkových
plynov nedosahujú úrovne, potrebné na splnenie dlhodobých cieľov
Parížskej dohody. Správa Medzivládnej vedeckej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby IPBES (obdoba klimatického IPCC) z mája
2019 zasa varovala pred bezprecedentnou stratou biodiverzity a masovým
vymieraním druhov dôsledkom ľudskej činnosti. Vyhynutie hrozí takmer
miliónu rastlinných a živočíšnych druhov. Hladina morí stúpa najrýchlejšie za posledných 3000 rokov.
16
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NA SAMIT S KONKRÉTNYMI PLÁNMI
So zreteľom na bezprecedentnú naliehavosť zvýšiť ambície v oblasti
klímy a urýchliť vykonávanie Parížskej klimatickej dohody, generálny
tajomník OSN zorganizoval 23. septembra 2019 v New Yorku samit
o opatreniach v oblasti klímy. António Guterres ešte pred samitom
vyzval lídrov členských štátov, aby do New Yorku prišli s konkrétnymi
plánmi na znižovanie emisií. Na samite im potom adresoval výzvu, aby
skôr ako prácu zdaňovali uhlík. Ďalej aby zastavili výstavbu nových uhoľných elektrární do konca roku 2020 a dotácie do fosílnych palív, ktoré
presahujú 6 % svetového HDP.
Na samite sa viac než 70 štátov zaviazalo k uhlíkovej neutralite do
roku 2050, aj keď najväčší producenti emisií medzi nimi neboli.
K rovnakému cieľu sa zaviazalo viac ako sto miest, vrátane niekoľkých
najväčších. Najmenej 70 štátov oznámilo, že do roku 2020 výrazne
posilnia svoje národne definované príspevky podľa Parížskej dohody.
Pred samitom ich bolo len niečo vyše 20. Malé ostrovné štáty, ktorých
existencia je priamo ohrozená stúpajúcou hladinou morí, sa spoločne zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a plne prejsť na obnoviteľné zdroje
energie do roku 2030. Viaceré krajiny, medzi nimi Nemecko a Spojené
kráľovstvo, prisľúbili zvýšiť svoj príspevok do Zeleného klimatického
fondu pre projekty v rozvojových krajinách.
Samit bol od začiatku koncipovaný tak, aby podnietil konanie na
všetkých úrovniach, nielen vládnej. Deň pred jeho konaním sa uskutočnil
prvý mládežnícky klimatický samit. Bol priestorom pre dôrazné výzvy
mladých ľudí na posilnenie opatrení a zvýšenie ambícií v tejto oblasti

a ohľadu na budúce generácie. Tvárou samitu
bola šestnásťročná švédska aktivistka Greta
Thunbergová.

DÔLEŽITÉ BUDE ZÁVÄZKY SKUTOČNE PLNIŤ
Samit ukázal narastajúcu globálnu mobilizáciu čoraz
širšieho spektra neštátnych aktérov z prostredia
biznisu, finančného sektora, samospráv a občianskej
spoločnosti, odhodlaných uskutočňovať opatrenia
v oblasti klímy s konkrétnymi a merateľnými výsledkami. Skupina najväčších svetových vlastníkov aktív
oznámila, že do roku 2050 bude ich portfólio výlučne
uhlíkovo neutrálne. Tomu predchádzalo vyhlásenie
manažérov, ktorých firmy operujú s takmer polovicou svetového investičného kapitálu, v ktorom
vyzvali politických predstaviteľov štátov, aby stanovili
zmysluplnú cenu za vypúšťanie uhlíka na celom svete
a odstúpili od dotácii fosílnych palív a uhoľných
elektrární.
Medzinárodný finančný klub pre rozvoj – IDFC
(združenie 26 rozvojových bánk) oznámil, že do roku
2025 zriadi fond na podporu výroby čistej energie
v najmenej rozvinutých štátoch sveta. Jedna tretina
globálneho bankového sektora sa zaviazala nasmerovať svoj biznis tak, aby bol v súlade s cieľmi Parížskej
dohody a Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj. Viac
než 100 vrcholných predstaviteľov súkromného
sektora oznámilo prechod na zelenú ekonomiku. Na
samite bolo tiež prezentované, ako mestá a globálne
sektory priemyslu, napríklad lodná doprava, môžu
dosiahnuť významné redukcie emisií. Priestor dostali
aj národné a regionálne iniciatívy na ochranu lesov
a vodných zdrojov. Dôležité bude, aby záväzky
a iniciatívy, ktoré boli na samite OSN prezentované,
boli skutočne realizované.
Závislosť krajín od uhlia zostáva jednou z najväčších svetových hrozieb pre klímu. Prezidentka
Slovenskej republiky Zuzana Čaputová na samite
oznámila rozhodnutie zatvoriť uhoľné bane. Do
roku 2027 by sa na Slovensku mala skončiť nielen
ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie, ale aj likvidácia baní a ich príprava na nové využitie. Slovensko sa
tiež ako jediná krajina spomedzi štátov V4 prihlásilo
k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.
Podpredseda slovenskej vlády a minister životného
prostredia László Sólymos podpísal v čase konania
samitu v New Yorku zmluvu, na základe ktorej
Slovensko prvýkrát prispeje do Zeleného klimatického fondu sumou 2 milióny USD. Fond je jedným
z kľúčových globálnych nástrojov na prispôsobenie
sa zmene klímy v rozvojových krajinách.

Európska únia, ktorá sa prezentuje ako líder v boji
proti klimatickej zmene, nebola schopná potvrdiť
svoj záväzok k uhlíkovej neutralite do 2050 kvôli
tomu, že tento cieľ blokovali štyri členské krajiny.
Francúzsky prezident v tejto súvislosti odporučil
spoluobčanom na klimatických demonštráciách
v krajine, aby išli radšej pochodovať do Poľska.
Predseda Európskej rady napriek tomu na samite
oznámil, že Európa sa stane prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom. EÚ sa zhodla na klimatickej
neutralite až 13. decembra 2019, pričom Poľsko má
dočasnú výnimku.
Samit mal pozitívny vplyv na občiansku mobilizáciu, keď na celom svete, vrátane Slovenska, prebehli
v týždni od 20. do 27. septembra 2019 doteraz
najrozsiahlejšie klimatické protesty. Podľa prieskumu
Eurobarometra z roku 2019 považuje 93 % občanov EÚ zmenu klímy za vážny problém. Generálny
tajomník OSN vo svojom novoročnom príhovore
povzbudil mladých ľudí k ďalším klimatickým
protestom.

V roku 2019 sme boli

KONFERENCIA COP25 V MADRIDE

a veľkých slov.

V oblasti environmentálnej diplomacie však v uplynulom roku malo najväčší význam 25. zasadnutie
Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) – COP25, ktoré sa uskutočnilo v Madride
(2. – 13. decembra 2019). COP25 mal vymedziť
novú úroveň ambícií, pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej dohody, ako aj v súvislosti s ďalším obdobím národných plánov na ochrany klímy, ktoré by mali byť
od roku 2020 prísnejšie, náročnejšie a ambicióznejšie.
Prevláda názor, že z tohto pohľadu bol COP 25 zlyhaním a sklamaním a jeho výsledky nezodpovedajú
naliehavosti pokroku, ktorý je potrebné dosiahnuť
pri ochrane klímy. Prekážky ambicióznejším záväzkom vytvorili najmä veľké krajiny. V roku 2019
sme boli svedkami ďalších ničivých dôsledkov zmeny
klímy, zároveň však rok 2019 nepriniesol v otázke
klimatickej zmeny na globálnej úrovni požadovaný
prielom a bol skôr rokom zotrvačnosti a veľkých
slov.
Richard Galbavý
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však rok 2019
nepriniesol v otázke
klimatickej zmeny
na globálnej úrovni
požadovaný prielom
a bol skôr rokom
zotrvačnosti

•Str. 17: Greta Thunbergová
priplávala na plachetnici
s flotilou do New Yorku
28. augusta 2019. Foto: UN
Photo/Mark Garten.
• Str. 18: Generálny tajomník
António Guterres (vpravo) sa
stretol s prezidentkou Slovenskej
republiky Zuzanou Čaputovou.
25. septembra 2019. Foto: Foto
OSN / Rick Bajornas

BOL SAMIT ÚSPECHOM?
Najväčší producenti emisií – Čína, USA a India na
samite ponúkli málo, alebo nič nové. Rovnako tiež
Japonsko. Čína prisľúbila implementovať Parížsku
dohodu. Spojené štáty samit odignorovali. Americký
prezident sa na samite neočakávane na pár minút
zastavil cestou na podujatie o náboženskej slobode,
ktoré USA organizovali na okraj všeobecnej rozpravy
Valného zhromaždenia OSN. India oznámila zvýšenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, avšak
bez časového plánu. Rusko prisľúbilo ratifikovať
Parížsku dohodu.
SVET A MY
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Jemen je strategicky dôležité územie aj pre globálnych hráčov. Avšak v krajine, so
značným množstvom strelných zbraní a zakrivenou dýkou džambíjou ako súčasťou
národného kroja, rozhodne nebolo a nie je jednoduché udržiavať pokoj.

Čo sa deje v Jemene?
• Distribúcia
pomoci obetiam
vojny v Jemene.
Foto: anasalhajj /
Shutterstock.com.

V súčasnosti
sa Jemen na
pomyselnej
špirále času
presunul na
opačný pól
a môže sa
skôr nazývať
Arabia Miser
(Nešťastná
Arábia).
18
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blasť dnešného Jemenu sa pred dvomi tisícročiami nazývala Arabia Felix (Šťastná Arábia).
V súčasnosti sa Jemen na pomyselnej špirále času
presunul na opačný pól a môže sa skôr nazývať Arabia Miser (Nešťastná Arábia). Krajina starobylej kultúry, pred tisícročiami stavajúca priehrady, vyvinuvšia staroveké písmo
musnad a profitujúca na kadidle a myrhe, dnes produkuje
najmä ľahko narkotický kát, v kávovom prístave Machá/
Mokka sa strieľa a v krajine zabíja cholera. Ako
k tomu došlo? Je nevyhnutné načrieť do histórie!

VLÁDCOVIA SA DÔCHODKU NEDOŽÍVALI
Po rozšírení islamu sa v Jemene darilo šíitskemu učeniu,
nazývanému zajdíja po Zajdovi, pravnukovi imáma Alího.
Rôznorodé islamské dynastie ovládali Jemen tisíc rokov,
s občasným vmiešavaním sa egyptských mamlúkov, Portugalcov a osmanských Turkov. Medzi dobyvateľov sa zaradili aj Briti, ktorí v rokoch 1839 až 1967 ovládali juh krajiny,
vrátane Adenu.
Po I. svetovej vojne vládli severnému Jemenu dvaja
zajdíjskí imámovia – Jahja bol zabitý v revolúcii a Ahmed
bol zosadený dôstojníkmi v ďalšej revolúcii v roku 1962.
Vo viacročnej občianskej vojne medzi monarchistami
a republikánmi, Saudská Arábia a Jordánsko podporovali
monarchistov a Egypt republikánov. Hlavy Jemenskej
arabskej republiky, vďaka týmto pomerom, do dôchodku
neodchádzali. Republikáni sa rozhádali a preto prezidenta
Sallála zosadil Irjání, ktorý síce dosiahol prímerie, ale aj tak
ho zosadil plukovník Hamdí. Ten bol zavraždený, podobne
ako jeho nasledovník Ghašmí. O to obdivuhodnejšia bola

politická vitalita Alího Abdulláha Sáleha, ktorý sa ujal vlády
v roku 1978.
Aden a južný Jemen sa vyvíjali o niečo odlišnejšie. Po
otvorení Suezského prieplavu sa britský Aden stal významným bodom plavby do Indie, ku ktorej aj administratívne
patril. Z Adenských protektorátov sa stala šesťčlenná
federácia, ktorá sa po pričlenení Adenu nazývala Federácia
južnej Arábie. Po strate Indie a Suezského prieplavu sa
v roku 1967 Briti stiahli aj z Jemenu a vlády sa zmocnil
marxistický Národný oslobodenecký front (NOF). Prezident Juhojemenskej ľudovej republiky al-Šaabí však vydržal
iba dva roky, potom ho zhodil Sálim Rubaja. Ten vládol,
spoločne so svojím rivalom Abdulfattáhom Ismaílom,
v prosovietskej Jemenskej ľudovodemokratickej republike
až do roku 1978, kedy bol popravený. Ismaíl vydržal dlhšie,
ale potom ho nahradil Alí al-Husaní. Keď začali boje
medzi prívržencami Ismaíla a Husaního, Ismaíl skončil na
popravisku a Husaní v exile. Na post hlavy štátu postúpil
premiér Hajdar al-Attás, ktorý sa stal prvým premiérom
zjednoteného Jemenu.

SNAHY O ZJEDNOTENIE A VZNIK HÚSÍOVCOV
Zjednocovacie snahy sa skoršie nepodarilo realizovať.
Úspešné boli až rokovania, ktoré vyvrcholili dohodou
z decembra roku 1989 a zjednotením 22. mája 1990. Hlavou zjednoteného štátu sa stal severojemenský prezident
Sáleh, hlavným mestom severojemenské Saná a hlavným
ekonomickým centrom juhojemenský Aden. Na sekulárnejšom juhu však prevládala istá pachuť občianstva druhej
kategórie. V krajine so značným množstvom strelných

zbraní a zakrivenou dýkou džambíjou ako
súčasťou národného kroja, rozhodne nebolo
jednoduché udržiavať pokoj. Pamätníci si
spomínajú na reštaurácie s logom prečiarknutého samopalu na vstupe a tiež na „pohostinné
únosy“ zahraničných turistov. Tí boli prepúšťaní až na základe prísľubov vlády, že investuje
do „výkupnej“ lokálnej infraštruktúry.
Machiavellistická politika prezidenta Sáleha
spočiatku zvládala držať pokope tento konglomerát tribalizmu, sekularizmu a islamizmu.
V 90. rokoch sa však rozšírilo v severnej provincii Sada hnutie Ansár Alláh (Podporovatelia
Boha), prezývané húsíovci, ako opozícia voči
prezidentovi Sálehovi. Obviňovali ho z korupcie a kolaborácie so Saudmi a USA. Väčšina
stúpencov hnutia pochádza z húsíovského
klanu kmeňa Hamdán, vyznávačov zajdíjskej
jurisprudencie šíitskeho islamu. Vedúci činiteľ
hnutia Husajn Badreddín al-Húsí sa v roku
2004 vzoprel zatknutiu a bol zabitý. Teraz hnutie vedie jeho brat Abdulmalik al-Húsí
a k jeho formálnym cieľom má patriť hospodársky rozvoj, väčšia autonómia pre zajdíjske
provincie, boj proti korupcii a americko-izraelskému sprisahaniu.
Napriek tomu prezident Sáleh udržiaval
rovnováhu na mocenskej šachovnici a chystal
sa odovzdať moc svojmu synovi Ahmedovi,
tak ako viacerí pretendenti arabských „dynastických“ republík – džumlák. Škrt cez rozpočet
mu urobila až tzv. Arabská jar. Po útoku na
prezidentský palác sa musel liečiť v Kráľovstve
Saudskej Arábie (KSA). Zastupoval ho viceprezident Abdrabbu Mansúr Hádí, ktorý ho v roku
2012 aj nahradil.
Po zmene sa húsíovci zapojili do národného
dialógu. Zamietli však dohodu o vytvorení
šiestich federálnych regiónov. Vraj etablovala
vznik chudobných a bohatých regiónov
a rozdeľovala aj oblasti pod ich kontrolu. Po
rozčarovaní z transformácie mnohí Jemenčania,
vrátane sunnitov, začali podporovať húsíovcov.
Tí sa dohodli s odstaveným Sálehom a jeho
stúpencami v ozbrojených zložkách a od jesene
2014 prebrali expresným tempom kontrolu nad
Jemenom, vrátane Saná. Prezident Hádí oznámil v januári 2015 svoju abdikáciu, vo februári
ju však revokoval a uchýlil sa do Rijádu.

KOALÍCIA NEUSPELA, NASTAL PAT
Obávajúc sa expanzie spojenca šíitskeho
Iránu, Saudská Arábia chápala konsolidáciu
moci húsíovcov ako hrozbu. Keď v januári
2015 zomrel saudský kráľ Abdulláh a novým
monarchom sa stal Salmán, jeho syn Mohamed
promptne získal post ministra obrany. Už
25. marca 2015 sa začala operácia „Rozhodujúca búrka“. Zapojili sa do nej popri KSA aj
Spojené arabské emiráty (SAE), Kuvajt, Katar,
Bahrajn, Jordánsko, Maroko, Egypt a Sudán.
Uvádza sa aj účasť Academi (bývalý Blackwater, súkromná bezpečnostná spoločnosť
z USA). USA poskytovali spravodajskú a logistickú podporu. Do saudskej koalície odmietli
vstup Omán a Pakistan a kritizoval ju Irak. BR
OSN prijala rezolúciu 2216, požadujúcu, aby
všetky jemenské strany, najmä húsíovia, plnili
rezolúciu 2201 a sankcionovala protivládne
milície.

Koaličné jednotky do augusta roku 2015
vytlačili húsíovcov a ich spojencov z časti juhu.
Vláda si v Adene zriadila dočasné sídlo, ale
prezident Hádí zostal v exile. Spojenci predpokladali, že operácia potrvá niekoľko týždňov.
Nastalo však obdobie dlhého patu a jedna
z najhorších humanitárnych kríz. V Egypte sa
objavili obavy z opakovania chýb 60. rokov.
Predstavitelia krajiny museli ubezpečovať
občanov, že Egypt sa snaží o stabilitu Jemenu,
ochranu legitímneho prezidenta, zabránenie
rozpadu krajiny, vytlačenie Iránu, ktorý chce
vytvoriť šíitsku ríšu – na juhu ovládnuť úžinu
Báb al-Mandab a na severe rozšíriť svoj vplyv
do Iraku, Sýrie a Libanonu. Egypt sa obmedzil
na zabezpečenie úžiny Báb al-Mandab námorníctvom a vzdušnými silami.
Spojenectvo húsíovcov so Sálehom sa skončilo v novembri 2017, keď exprezident chcel
opäť zmeniť stranu. Húsíovci prevzali kontrolu
nad Saná a začiatkom decembra oznámili,
že Sáleh bol zabitý. Jeho syn Ahmed vyhlásil
húsíovcom nepriateľstvo a snaží sa získať podporu otcovej strany Všeobecný ľudový kongres.

• Hore: Malebný Dár al-Hadžar (Skalný palác)
nechal postaviť imám Jahja ako svoje letné sídlo
severozápadne od Saná. Foto: Archív J.H.

• Dole: Tretiemu najväčšiemu jemenskému
mestu Taiz dominuje stredoveká citadela. Foto:
Archív J.H.
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Jemen je
strategicky
dôležitá
krajina aj pre
globálnych
hráčov. Leží
pri prielive,
spájajúcom
Červené more
s Adenským
zálivom, cez
ktorý prechádza
veľká časť
svetových
dodávok ropy
a lode,
plávajúce do
a zo Suezského
prieplavu.

• Hlavné mesto Saná
ešte v mierových
časoch. Foto: Archív J.H.
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DOHODA O PRÍMERÍ VZNIKLA V ŠTOKHOLME
SAE bojujú v regióne aj proti silám islamizmu Moslimského bratstva. V Jemene ich reprezentuje strana alIsláh, ktorú napriek námietkam SAE akceptuje KSA.
Z týchto dôvodov, ale aj kvôli ekonomickým a strategickým
záujmom, SAE začali podporovať separatistickú Južnú dočasnú radu (STC). V januári roku 2018 STC, udomácnená
najmä v provinciách Dála, Lahídž a Aden, obvinila Hádího
vládu z korupcie a požadovala odvolanie premiéra. Keď
sa STC pokúsila zmocniť Adenu, prepukli konflikty. Pokoj
bol síce obnovený, ale napätie pretrvávalo a v septembri
roku 2018 STC vyzvala na pokojné ľudové povstanie proti
vláde.
Raketové útoky húsíovcov na KSA viedli k sprísneniu
blokády Jemenu, v snahe zastaviť pašovanie iránskych
zbraní. To však viedlo k zvýšeniu cien potravín a pohonných hmôt. V júni roku 2018 sa koalícia pokúsila prelomiť
patovú situáciu ofenzívou na prístav Hudajda, ktorý zabezpečuje zásobovanie pre takmer 2/3 populácie krajiny. OSN
preto varovala pred poškodením či zablokovaním prístavu.
Po niekoľkých mesiacoch bojujúce strany začali rokovať
vo Švédsku a v decembri roku 2018 sa dohodli na prímerí.
Pre dohľad nad jeho dodržiavaním určili osobitnú misiu
OSN (UNMHA).

VNÚTROKOALIČNÉ ESKALÁCIE
V júni roku 2019 začali SAE sťahovať z Jemenu techniku
a stovky dôstojníkov. Dialo sa tak v čase rastu napätia medzi USA a Iránom a obáv z regionálneho konfliktu. SAE
však nestiahli všetky svoje sily a v krajine zostáva aj 90 000
nimi vycvičených jemenských bojovníkov. V auguste začala
ďalšia eskalácia medzi STC a Hádího vládou. STC prevzala
kontrolu nad väčšinou Adenu a rozpustila Prezidentské
ochranné sily. V priebehu pár augustových týždňov STC
expandovala do provincií Abjan a Šabwa, ktorá je bohatá
na ropu. Hádí vyzval Saudov, aby zasiahli a vládne sily
s milíciami Isláhu potom rýchle zahnali STC do Adenu.
Vďaka saudským peniazom prešli k vláde 3 brigády STC.
Tej prišli na pomoc SAE, ktoré vláda obvinila z náletov na
jej vojakov. Boje nakoniec utíchli a saudský kráľ Salmán
zaštítil v novembri roku 2019 v Rijáde podpis dohody prezidenta Hádího a lídra STC al-Zubajdího, ktorá má opäť
zjednotiť protihúsíovské sily. Premiér Maín Abdulmalik
a niektorí ministri sa na základe dohody mohli vrátiť do
Adenu.
Vývoj ukazuje vnútorné rozdelenie koalície, čo, samozrejme, vyhovuje húsíovcom. Tí útočili dronmi

a raketami na KSA. V septembri roku 2019 sa prihlásili aj
k ničivým útokom na saudské ropné zariadenia. Bez
ohľadu na to, odkiaľ nakoniec prišli, útoky – napriek miliardovým investíciám do zbraňových systémov – odhalili
medzery v saudskej obrane a vyvolali otázky o stratégii
v Jemene. Húsíovci neúspešne útočili aj na Taiz, tretie
najväčšie jemenské mesto a na Mokku. Kontrolné
a pozorovateľské stanovištia UNMHA však obmedzili
útoky v Hudajde.

NAJHORŠIA SVETOVÁ HUMANITÁRNA KATASTROFA
Vzhľadom na pokračujúcu patovú situáciu, čoraz častejšie
sa prejavuje väčšia ochota hľadať diplomatické východisko.
Ománsky minister zahraničia potvrdil v novembri 2019, že
KSA má záujem o politické riešenie konfliktu. Nepriame
rokovania Saudov s húsíovcami v Ománe chcú dosiahnuť
najprv čiastkové dohody, napr. o otvorení letiska v Saná,
či o vytvorení nárazníkovej zóny na saudsko-jemenskej
hranici. V zmysle dohody zo Štokholmu bolo v ostatnom
čase prepustených 200 húsíovcov a povolené evakuačné
lety nemocných zo Saná.
Napriek tomu koniec štyriapolročného konfliktu je aj tak
stále v nedohľadne. Zložitá geopolitika a terénna konfigurácia Jemenu sťažujú porážku hnutia Ansár Alláh. Saudi
sú v OSN spájaní s najhoršou humanitárnou katastrofou
na svete. Podľa umiernených odhadov od marca 2015
zahynuli tisíce civilistov, pričom 65 % obetí pripadá na
nálety koalície. Humanitárnu pomoc potrebuje asi 80 %
z 24 miliónov Jemenčanov, z ktorých bolo asi 1,5 milióna
podozrivých na choleru a cca 3000 na ňu zomrelo. KSA je
na ceste, aby sa stala hlavným zodpovedným.
Okrem humanitárnej krízy a húsíovcov bude KSA
a jeho spojenci čeliť aj výzve, ako udržať Jemen pohromade a ekonomicky ho oživiť. STC nie je v Jemene jediné
separatistické či autonomistické hnutie. Ďalšie existujú
napr. v navzájom susediacich provinciách Mahra (bývalý
sultanát pri hraniciach Ománu) a Hadramaut (s Mahrou
predstavujú temer 2/3 rozlohy krajiny a viac ako šesťnásobok Slovenska). História a reliéf územia, tribalizmus
a náboženské nesváry, ako aj výsledky národného dialógu
nedávajú pevnej centralizovanej vláde prílišný manévrovací
priestor. Väčšiu šancu by možno mohli mať akési „Spojené
jemenské emiráty“.

BUDÚCNOSŤ KRAJINY V NEDOHĽADNE
Ďalšie boje by mohli len prispievať k utrpeniu obyvateľov,
proxy-konfliktu medzi šíitskym Iránom a sunnitskou Saudskou Arábiou a prospievať terorizmu. Hrozby útokov al
-Káidy na Arabskom polostrove (AQAP) a Daeš na území,
či z územia tejto nestabilnej krajiny, trvajú. Vnútorné boje
tiež prospievajú al-Káide, ktorá je zakorenená v niekoľkých
jemenských provinciách a má sympatizantov aj v milíciách
islamistickej strany Isláh. Militanti Daeš útočia na všetky
hlavné strany občianskej vojny, či už ide o húsíovcov, STC,
alebo stúpencov vlády a koalície.
Jemen je strategicky dôležitá krajina aj pre globálnych
hráčov. Leží pri prielive, spájajúcom Červené more
s Adenským zálivom, cez ktorý prechádza veľká časť
svetových dodávok ropy a lode, plávajúce do a zo Suezského prieplavu. Bez prispenia medzinárodného spoločenstva asi nebude možné uzavrieť konflikt a nasmerovať
budúcnosť krajiny. Bude to teda aj ďalší test efektívnosti
multilateralizmu.
Jozef Hudec

Na Morskom cintoríne vo Vladivostoku
Nad zálivom Zlatý roh, na ktorého brehoch sa
rozprestiera mesto Vladivostok, sa nachádza
Morský cintorín. Je na ňom pochovaných aj
163 československých legionárov, ktorí
v rokoch 1918 až 1920 bojovali na ruskom
Ďalekom východe.

D

ážď za oknom prekonáva aj tie najhoršie klimatické spomienky
z vraj daždivého Škótska a pomaly
zaplavuje otvorené priestranstvo, na ktoré ešte
stále dohliada socha nabudeného Vladimíra
Iľjiča Lenina v nadživotnej veľkosti. Po chvíli
čakania sa scéna pretransformuje do mozaiky,
ktorá potvrdzuje vysokú úroveň prepojiteľnosti
súčasného sveta – cez ruskú SIM kartu, kúpenú
na čínskom internetovom portáli a miestnu
aplikáciu, kopírujúcu americký Uber, si volám
ojazdenú Toyotu Corollu dovezenú z Japonska, za volantom ktorej (po mojej pravici) sedí
kirgizský šofér Davronbek.
Google Maps sú na nespevnené cesty
mimo centra mesta krátke. Po troch či štyroch
neúspešných pokusoch nájsť tú správnu
a spevnenú cestu vedúcu hore kopcom,
zaujímavej konverzácii a skontrolovaní GPS
koordinát, môžem konečne konštatovať „my
zdes – prijechali na Morskoje kladbište“.
Davronbek ma pred vystúpením z auta stihne
varovať pred nebezpečnými túlavými psami
v okolí Morského cintorína. Jazda od sochy
Lenina, nachádzajúcej sa v blízkosti končiacej

Transsibírskej magistrály, po bránu obrovského
cintorína, ktorý obsahuje časť s hrobmi
československých legionárov, trvala 33 minút.
A čo je dôležitejšie, symbolicky prepojila dvoch
účastníkov ruskej občianskej vojny a paradoxne
aj naratívy boja za nezávislosť dvoch už
neexistujúcich krajín – Sovietskeho zväzu
a Československa.

Z MORSKÝCH UHORIEK VLADÁR VÝCHODU
Vladivostok je napriek svojej relatívne krátkej
existencii plný zaujímavej histórie. Pekinská
konvencia medzi cisárskou Čínou a cárskym
Ruskom v roku 1860 potvrdila dohodu z Aigunu, na základe ktorej sa dynastia Qing vzdala
takmer 600 000 km2 územia v málo obývanej
časti ríše v prospech Romanovcov. Z čínskeho
„zálivu morských uhoriek“ (Haishenwai) sa tak
stal ruský „vladár východu“ (Vladivostok), ktorý o dvadsať rokov neskôr získal štatút mesta
a stal sa základňou ruskej Tichomorskej flotily.
Mesto je posiate pamätníkmi osobnostiam,
akými boli Nikolaj Muravjov-Amurskij, zodpovedný za uzatvorenie Aigunskej dohody
a ruskú expanziu smerom na východ; objaviteľ

Gennadij Ivanovič Neveľskoj (1813 – 1876),
ktorý potvrdil, že Sachalin je ostrov a hoci
nikdy nenavštívil Vladivostok, práve jeho pamätník sa stal v roku 1891 vôbec prvým
v meste; viceadmirál a vynálezca Stepan Osipovič Makarov (1849 –1904), ktorý zahynul
počas rusko-japonskej vojny. Slávobránu pre
korunného princa a neskoršieho cára Mikuláša
II. (1868 – 1918), odhalenú pri príležitosti
jeho návštevy mesta v roku 1891, vyhodili do
povetria boľševici a obnovili ju v roku 2003.
Obrovský pamätník Veľkej vlasteneckej vojny
(1941 – 1945), nachádzajúci sa v blízkosti
veliteľstva Tichomorskej flotily, si uctil vlani
v apríli aj severokórejský vodca Kim Čong-un
počas jeho historicky prvej návštevy Ruskej
federácie.

ČS. LEGIONÁRI VO VLADIVOSTOKU
Z pohľadu našej histórie je najrelevantnejším
miestom vo Vladivostoku Morský cintorín,
ktorý zaberá podstatnú časť vrcholku jedného
z kopcov, týčiacich sa juhovýchodne od centra
mesta. Jeho súčasť – československý vojenský
cintorín – je azda poslednou ešte stále stojacou

• Hore: Dominantu čs. vojenského cintorína
vo Vladivostoku tvorí pomník – ihlan so
sokolom s rozpätými krídlami na vrchole,
postavou muža s mečom a nápismi
v českom, ruskom, anglickom a francúzskom
jazyku. Foto: MZVEZ.

• Dole: Americký parník S.S. Prezident
Grant – jedna z dopravných lodi, ktorými
boli prepravovaní československí legionári
z prístavu vo Vladivostoku späť do vlasti.
Foto: Vojenský ústřední archiv Praha.
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V marci 1919 tvorili československé légie takmer
polovicu z odhadovaného počtu 120 000 vojakov
v tzv. Sibírskych expedičných silách – 55 000 mužov.
Boje na ruskom Ďalekom východe boli krvavé a na
jeseň 1918 sa z pohľadu admirála Alexandra Vasiľjeviča Koľčaka a intervenujúcich krajín vyvíjali sľubne.
V tomto období navštívil Vladivostok aj československý minister vojny Milan Rastislav Štefánik, ktorý
priplával na palube japonského parníka Taichu Maru
v noci z 15. na 16. 11. 1918. Po rokovaniach s vedúcimi predstaviteľmi légií o dva dni odcestoval vlakom
do čínskeho Harbinu (viď „Čínske stopy Milana
Rastislava Štefánika“ v Svet a my 3/2018) a pokračoval na Sibír, odkiaľ sa o niekoľko mesiacov vrátil,
úplne fyzicky a psychicky vyčerpaný, cez Šanghaj do
Európy.

NA MORSKOM CINTORÍNE ĎALEKO OD VLASTI

• Hore: Vladivostok
navštívil v novembri 1918 aj
československý minister vojny
Milan Rastislav Štefánik, ktorý
po rokovaniach s vedúcimi
predstaviteľmi légií odcestoval do
čínskeho Harbinu. Foto: Internet.
• Dole: Čs. vojenský cintorín vo
Vladivostoku dala v roku 2005
rekonštruovať Česká republika.
Pri vstupe do areálu to pripomína
pamätná doska. Foto: autor.
• Str. 23 hore: Čs. vojenský
cintorín vo Vladivostoku
slávnostne otvorili 1. mája 1919
za účasti zástupcov všetkých
spojeneckých vojsk. Foto:
Vojenský ústřední archiv
Praha.
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pamiatkou, priamo pripomínajúcou prítomnosť
česko-slovenských (a po 28. 10. 1918 československých) legionárov. Prví legionári z 5. česko-slovenského streleckého pluku T. G. Masaryka (súčasť
2. česko-slovenskej divízie) dorazili do Vladivostoku
25. 4. 1918 za účelom evakuácie na západný front,
teda krátko pred vypuknutím májového Čeľabinského
incidentu, ktorý viedol k zapojeniu česko-slovenských
legionárov do ruskej občianskej vojny.
Na železničnej stanici Olovjanné nad Ononom
v Zabajkalskej oblasti sa 31. 8. 1918 stretla bajkalsko
-východoomská skupina, vedená Radolom Gajdom,
s vladivostockou skupinou a légie tak získali kontrolu
nad Transsibírskou magistrálou od východného brehu
Volgy až po Tichý oceán. V rovnakom čase došlo
k intervencii ďalších medzinárodných síl v ruskej
občianskej vojne a vylodeniam britskej a japonskej
námornej pechoty vo Vladivostoku v apríli 1918,
ďalších britských práporov v júni a decembri 1918,
amerických jednotiek v auguste 1918 a kanadských
vojakov v októbri 1918. Vo Vladivostoku tiež pôsobili
talianske, čínske a francúzske bojové jednotky.

Po sibírskej návšteve generála Štefánika bolo prijaté
rozhodnutie o definitívnej evakuácii československých
legionárov z Ruska. Prispel k nemu nielen zvrat
v situácii na bojiskách a čoraz úspešnejšia vojenská
kampaň Červenej armády, ale najmä rastúca demoralizácia československých vojakov, túžiacich po návrate
do vlasti.
Prvý transport so 139 invalidmi odplával
15. 1. 1919 a vojenskú evakuáciu ukončil (vysoko
symbolicky) odsun vojakov z 12. československého
streleckého pluku M.R. Štefánika 21. 7. 1920. Stalo
sa tak už po uzatvorení februárového prímeria
s Červenou armádou. Poslední Čechoslováci opustili
Vladivostok 2. 9. 1920. Celkovo bolo evakuovaných
67 630 osôb, z toho 56 459 vojakov a 11 271 civilistov
(manželky a deti legionárov).
Vo Vladivostoku tak ostal len československý
vojenský cintorín. Jeho dominantou je pomník – ihlan
so sokolom s rozpätými krídlami na vrchole, mohutnou postavou muža s mečom a nápismi v českom,
ruskom, anglickom a francúzskom jazyku. Zhotovili
ho podľa návrhu legionára Jana Stránskeho.
Cintorín slávnostne otvorili 1. 5. 1919 za účasti
zástupcov všetkých spojeneckých vojsk. Podľa Československého týdeníka (14. 5. 1919) pomník odhalil
generál Stanislav Čeček za spevu husitského chorálu
„Kdož jsou boží bojovníci“. Za ruskú stranu mal
prejav bielogvardejský generál Dimitrij Chorvat,
s ktorým rokoval generál Štefánik v novembri 1918
počas jeho krátkej návštevy Harbinu. Bolo položených osemdesiat vencov – symbolicky jeden za
každého z pochovaných, ktorí padli v bojoch na ussurijskom fronte, alebo zomreli vo vojenskej nemocnici
vo Vladivostoku. Celkový počet pochovaných na
československom vojenskom cintoríne narástol do
evakuácie légií na 163 osôb.
Cintorín bol v čase mojej návštevy koncom júna
2019, teda sto rokov po jeho otvorení (a niekoľko
desaťročí po zasadení stromov, ktoré za ten čas slušne podrástli), v dobre udržiavanom stave. Pomohla
nielen rekonštrukcia v rokoch 2005 – 2006, financovaná Českou republikou (v rovnakom čase Slovensko
financovalo rekonštrukciu, resp. výstavbu nového
pamätníka v Krasnojarsku), ale aj pravidelné návštevy
českých a slovenských predstaviteľov (veľvyslanec SR
v Moskve), diskusie odborníkov (napr. s historikom

Michalom Kšiňanom a výstava, organizovaná
Slovenským inštitútom v Moskve v septembri
2018), a snáď aj zmena v pohľade na komplexnú históriu tejto časti Ruska. Rekonštrukciu
cintorína pripomína aj čierny žulový kváder pri
vstupe do areálu, na ktorom je vyrytý pozlátený
nápis: „Zde leží českoslovenští legionáři, kteří
bojovali na Dálnem východě v letech 1918 –
1920 a na cestě domů došli až sem.“

JAVOROVÉ LISTY AJ JAPONSKÉ KANDŽI
Bezprostredné okolie československého
cintorína pripomína medzinárodný charakter
vojenskej intervencie zahraničných mocností
počas ruskej občianskej vojny. V rohu areálu,
na kopčeku za ďalším moderným československým pamätníkom („Čechie pomni, že v zemi
ruské leží Tvoji synové, kteří padli za práva
Tvá, když velelo jim svědomí“), prerážajú bledozelenú trávu dva stĺpiky. Na sivom betónovom sa dajú zo znakov kandži dajú dešifrovať
slová „tu ležia pochovaní Japonci.“ Vedľajší
biely drevený stĺpik je japonsko-ruský a želá
mier celému ľudstvu. Podľa nepotvrdených informácií stĺpiky pripomínajú miesta, na ktorých
boli pochovaní japonskí zajatci v období po
skončení II. svetovej vojny.
Pri vstupe na československý cintorín sa
rozprestiera o niečo menší, kanadsko-britský
cintorín, ktorý slávnostne otvorili v júni 1919.
V jeho areáli je pochovaných 14 kanadských
a 14 britských vojakov. Na kanadských náhrobkoch si návštevník môže všimnúť tradičné
javorové listy. V rohu tohto spoločného cintorína leží osamelý hrob istého H.B. Emmeza
– tajomníka organizácie YMCA a jediného
Američana, ktorého pozostatky neboli prevezené na územie Spojených štátov.
Z Ruska sa nevrátilo 4112 československých
legionárov, ktorých pamiatku kedysi pripomínalo až 140 pamätníkov. Väčšina z nich sa, žiaľ,
nezachovala. Vďaka digitalizácii má návštevník
možnosť dodatočne odhaliť aspoň časti príbehov, skrývajúcich sa za jednotlivými tragickými
osudmi, vrátane náhrobných kameňov na
Morskom cintoríne – Jan Čujdik, strelec,
*15. 6. 1892, Štiavník, Trenčín, †6. 2. 1920 príčina smrti – choroba, nemocnica Prvá Riečka,
srd. slabosť, Antonín Střaslička, strelec,
*18. 4. 1892, Zdanice, Kyjov, †7. 2. 1920 príčina
smrti – samovražda.

ského hospodárskeho fóra ochutnali ruský prezident Vladimír Putin a jeho čínsky náprotivok
Si Ťin-pching – naplnili si ich kaviárom a zapili
vodkou. Na moje prekvapenie som tam bol
jediným nekórejským hosťom. Až dodatočne
som sa dozvedel, že do Vladivostoku sa lieta
z kórejského Soulu, Busanu, Daegu a Muanu.
Sprievodcovia na Transsibírskej magistrále
vraj kedysi oznamovali príchod do Vladivostoku po 9288 kilometrov dlhej ceste vlakom
takto: „Dámy a páni, nemusíte sa ponáhľať,
pretože Rusko sa tu končí a odtiaľto už nemáte
kam ísť.“ Z pohľadu cestovateľa, prichádzajúceho z dve hodiny vzdialeného Pekingu, však
Vladivostok predstavuje začiatok čohosi, čo
človek z nášho regiónu pozná – svojou architektúrou budov, príbuzným jazykom, zdieľanou
históriou. Zároveň je mestom historických
paradoxov, od početnej medzinárodnej prítomnosti začiatkom 20. storočia, cez vyše sedem
desaťročí trvajúci štatút zatvoreného mesta,
počas ktorého bol vstup cudzincom zakázaný,
až do 1. 1. 1992. Československú stopu hádam
netreba opätovne spomínať, ale za zmienku
stojí aj miestna príroda – kopcovitý terén
polostrova, nachádzajúceho sa medzi dvoma

zátokami, nespočetné ostrovy a niekoľko historických majákov.

NANSENOVI PRIPOMÍNAL NEAPOL
Nórsky polárnik Fridtjof Nansen (1861 –
1930), známy aj vďaka tzv. Nansenovmu pasu,
počas návštevy mesta poznamenal: „Pohľad
na Vladivostok od mora je krásny a v tomto
ohľade nezaostáva za žiadnym iným mestom.
Rozprestretý po terasách kopcov mi veľmi
pripomína Neapol. Pravda, v pozadí sa netýči
sopka Vezuv, ale nahrádza ju úžasný prístav
a krásne ostrovy.“
Počas jazdy opäť v ojazdenom japonskom
aute a neutíchajúcom daždi mi ďalší miestny
taxikár Vladimír Borisovič povedal: „Vráťte
sa v rozpätí augusta a septembra a zažite zlatú
jeseň. Počasie bude oveľa lepšie a uvidíte, čo
ste za dnešného lejaku nestihli.“ Nemožno
nesúhlasiť. Vladivostok je zaujímavé m(i)esto,
hodné návratu.
Lukáš Gajdoš, Veľvyslanectvo SR v Čínskej ľudovej
republike
• Celkový pohľad na čs. vojenský cintorín vo
Vladivostoku. Foto: MZVEZ SR.

MESTO ZATVORENÉ SEDEM DESAŤROČÍ
V mimoriadne daždivú sobotu som bol v areáli
československého cintorína, ale aj na celom
Morskom cintoríne jediný návštevník. Opäť
si cez aplikáciu si privolávam auto, prichádza
ojazdená Mazda Demio, dovezená z Japonska.
S vodičom zo strednej Ázie uháňame vysokou
rýchlosťou, opäť po nespevnených cestách,
dolu kopcom na hlavnú cestu vedúcu do centra
mesta. Vystupujem pred známou palacinkárňou
„Uch ty, blin“. Bliny preslávili Vladivostok
v septembri 2018, kedy ich počas VýchodoázijSVET A MY
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Perspektívy partnerstva USA – EÚ
Prirodzeným predĺžením Európy je Amerika, kam sa západná civilizácia rozšírila na
začiatku novoveku. Najvýznamnejším americkým štátom sú bezpochyby Spojené štáty
americké, ktoré sa sú dnes hlavnou svetovou veľmocou – a to aj napriek tomu, že
americký HDP podľa parity kúpnej sily je už od roku 2015 nižší než čínsky.

E

urópska bezpečnosť však naďalej závisí na
transatlantickom partnerstve. Predovšetkým
preto, že jednotlivé európske demokratické
krajiny dnes dokážu hrať úlohu maximálne mocnosti
strednej úrovne. Navyše, európske spoločnosti
sú silne postihnuté trpkou skúsenosťou z dvoch
svetových vojen, ktorá viedla k odmietaniu vojnového
násilia ako takého a bezprecedentnej vlne pacifizmu,
jednostranného odzbrojenia a demilitarizácie.
Európania si to mohli dovoliť, dokedy bol Západ
dominantnou silou, ktorá určovala pravidlá svetového
politického a bezpečnostného systému a nezápadné
národy boli vojensky málo významné. V momente, keď
to už neplatí, takáto politika môže len povzbudzovať
vojensky zdatné národy mimo západného priestoru
k ozbrojeným aktivitám – aj proti Európe a Západu.

PREDPOKLADY SPOJENECTVA

• Ilustrácia: Shutterstock.com.
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Národy EÚ a Spojené štáty americké sú veľmi prirodzenými spojencami. Vyplýva to z viacerých príčin.
Prvou z nich je spoločný civilizačný základ. USA boli
založené kolonistami z Európy. Druhou sú spoločné
politické hodnoty a demokratické zriadenie. Na oboch
stranách Atlantiku existujú demokratické spoločnosti
a tie – ako uviedol už Alexis de Tocqueville – majú
prirodzenú tendenciu spolupracovať.
Treťou sú veľmi blízke sociálno-ekonomické charakteristiky a životný štýl spoločností. Štvrtou je silná
ekonomická prepojenosť. Pre EÚ je USA najväčším obchodným partnerom (asi 17 –
18 % vonkajšieho obchodu),
pre USA je EÚ druhým najväčším
partnerom
(18 – 19 %),
ale až po
Číne

(asi 20 %). V USA okolo 40 % priamych zahraničných
investícií pochádza z krajín EÚ (z toho 13,7 % je zo
Spojeného kráľovstva, no aj bez neho by EÚ bola
v USA najväčším investorom). V EÚ predstavujú
americké investície asi 29 % všetkých zahraničných
investícií.
Piatou je prepojenosť na úrovni medziľudských
kontaktov, ktorá je, najmä medzi príslušníkmi elít,
pomerne vysoká. Šiestou je skúsenosť dekád vzájomnej
spolupráce. Politické väzby medzi USA a európskymi
štátmi sa začali viditeľne upevňovať na konci
19. storočia a pre USA je Európa stále hlavným partnerom – a naopak. USA boli štyri desaťročia pripravené brániť západnú Európu a udržiavali v nej značné
vojenské sily.
Siedmou sú aktuálne existujúce politické, ekonomické a vojenské väzby. NATO je dnes podľa všetkého
jediná ako-tak funkčná obranná aliancia, s hodnoverným záväzkom spoločnej obrany. Z pohľadu celkovej
vojenskej kapacity NATO podiel samotných USA
predstavuje asi 70 %. Americké líderstvo v NATO býva
často zdrojom kritiky zo strany európskych partnerov,
no reálne čísla a neochota Európanov viac prispievať
na vlastnú obranu ho opakovane potvrdzujú.

POTREBA SPOJENECTVA
USA a demokratickú Európu do spolupráce naďalej tlačí aj niekoľko veľmi zreteľných potrieb. Predovšetkým
je to nutnosť pokračovať v bezpečnostnej spolupráci.
Minimálnym spoločným cieľom je obrana európskeho
kontinentu, udržanie kontroly na severným Atlantikom
a sloboda plavby v ostatných oceánoch. USA Európe
poskytujú bezpečnostné záruky, jadrový dáždnik, podporu konvenčných síl a námorných kapacít. Vojenské
námorníctvo USA garantuje Európanom voľný prístup
k svetovému oceánu. Aj Slovensko ako člen NATO
ťaží napr. z americkej jadrovej podpory, hoci sa o tom
takmer nehovorí. Patrí medzi tzv. umbrella states. To
znamená, že hoci jadrové zbrane nevlastní, Spojené
štáty americké deklarovali záväzok, že ak niekto proti
ich spojencovi (teda aj Slovensku) použije jadrové
zbrane alebo sa bude vyhrážať ich použitím, odpovedia
s použitím jadrového komponentu.
Konflikty v Perzskom zálive, Afganistane a pod.
ukázali, že i USA potrebujú spojeneckú podporu –
politickú, ekonomickú, no aj priamo vojenskú, dokonca
tiež vtedy, ak by malo ísť o nasadenie až „druholíniových“ doplnkových síl. S tým súvisí aj potreba
udržania dominancie Západu vis-à-vis Čína, Rusko, či
India. Ale tiež medzinárodného poriadku, založeného
západnými demokratickými štátmi, ktorý sa vyvíjal po

roku 1945, a najmä v období rokov 1989 – 2014.
V jeho rámci bol Západ so svojou severoamerickou
aj európskou zložkou fakticky stredom sveta. Nie je
priestor venovať sa otázke, či je tento poriadok spravodlivý. Pre západné demokratické štáty je výhodný.
Možno pripustiť, že dominancia Západu je dlhodobo
neudržateľná a že vedieme „ústupový boj“. No ani
vtedy to neznamená, že by sme sa nemali snažiť
udržať výnimočné postavenie Západu čo možno
najdlhšie a zachovať z neho čo možno najviac.
Dôležitou je aj spolupráca pri šírení demokratických hodnôt. Demokracie ako v podstate ideologické
režimy, kde sa politika zdôvodňuje morálnymi a hodnotovými argumentmi a ktoré samé seba považujú za
najlepšie politické usporiadania, sú vo svojej podstate
expanzné. Nie v zmysle výbojov a rozširovania
vlastného územia, ale v misionárskom zápale šírenia
vlastných politických hodnôt.

PREKÁŽKY SPOJENECTVA
Dlhodobá potreba spojenectva a spolupráce však
nie je žiadnou garanciou ich pretrvania. Politické
rozhodnutia sa nezriedka riadia aj inými motívmi než
logikou. V súčasnosti vidíme niekoľko prekážok.
Prvou z nich je samotný prezident Donald Trump,
ktorý vnútorne zrejme nie je prívržencom dlhodobých stabilných aliancií, založených na spoločných
hodnotách a partnerstve. Koná skôr samostatne,
alebo má tendenciu vytvárať len dočasné ad hoc
zoskupenia na základe modelu, ktorý pozná
z veľkého biznisu – za každú vlastnú podporu
očakáva okamžitú protihodnotu. Zjavne rozohráva
obchodné vojny s tými, ktorých vidí ako hlavných
hospodárskych konkurentov. Nie je to iba Čína, ale aj
EÚ. Ekonomicky slabé Rusko mu prekáža omnoho
menej.
Súčasne sme svedkami relatívneho oslabovania
americkej moci. Nejde o žiadny katastrofický kolaps,
ale vyplýva predovšetkým z rastu Číny, Indie, ako aj
iných stredných mocností globálneho Juhu. Podľa
Medzinárodného menového fondu HDP USA podľa
parity kúpnej sily reprezentuje asi 15 % svetového
a bol až tretí za Čínou a EÚ. Ak v roku 1968 bol
podiel USA na nominálnom svetovom HDP 37,3 %,
dnes je to len asi 24 %.
Došlo tiež k oslabeniu záujmu americkej verejnosti
o Európu. Vyplýva aj zo zmeny etnického zloženia
samotných USA. Zvyšuje sa zastúpenie obyvateľov
s koreňmi v Latinskej Amerike, Afrike, Východnej Ázii a pod. Zároveň Európa, na rozdiel od 20.
storočia, prestala byť regiónom, nad ktorým kontrola
znamená postavenie superveľmoci. Okrem toho asymetrickosť vo vzťahu medzi USA a Európou, daná
rozdielnymi vojenskými potenciálmi, vytvára
v americkej verejnosti pocit roztrpčenia nad európskymi spojencami. Napriek tomu – po dvoch dekádach sťahovania síl – USA od roku 2014 posilňujú
svoju vojenskú prítomnosť v Európe, a tiež aj obranu
východného krídla.
Avšak USA sa začínajú vo svojej globálnej stratégii
reálne viac orientovať na región Východnej Ázie,
ktorý sa stáva hlavným ekonomickým centrom sveta.
A jestvuje v ňom reálny vyzývateľ americkej svetovej
semihegemónie – Čína, ktorej USA musia venovať

najväčšiu pozornosť. Zmenu dôležitosti jednotlivých
regiónov pre americkú politiku vidíme aj v rozložení
amerických ozbrojených síl. Napríklad oproti časom
studenej vojny, keď najväčšie americké sily v zahraničí boli v Európe. Ak je dnes v Európe asi 64 000
mužov a žien, v tichomorsko-východoázijskej oblasti
je ich až 133 000.
Málo poznaným faktorom je oslabovanie ekonomického prepojenia medzi USA a EÚ. Áno, americké
investície v Európe v roku 2016 predstavovali asi
29 % všetkých investícií, no v roku 2007 to bolo
41 %! USA sú síce stále najväčším obchodným
partnerom EÚ, no pokiaľ v roku 2016 bol americký
podiel na vonkajšom obchode EÚ okolo 18 %,
v roku 2000 to bolo ešte asi 26 %.

PERSPEKTÍVY EURÓPY BEZ USA
Na tomto mieste sa môžeme zamyslieť, aké by
boli perspektívy pre Európu v prípade skutočného
rozpadu euro-amerického spojenectva. Je to čierny
scenár a dúfajme, že sa nenaplní – spojenectvo medzi
demokratickou Európu a Severnou Amerikou je pre
nás stále nesmierne výhodné a mali by sme sa ho
snažiť udržať.
Keby sa však stal realitou, znamenalo by to, že
EÚ by sa v obranných a bezpečnostných otázkach
musela prestať spoliehať na americkú podporu. Vyvstala by tak nutnosť federalizácie EÚ, aby spoločná
európska vláda a prezident boli schopní účinne vykonávať zahraničnú a obrannú politiku, riadiť spoločné
vojenské operácie a pod. Zároveň EÚ a jej členské
štáty by museli podstatne navýšiť výdavky na obranu
a zväčšiť svoje vojenské potenciály. Veď ak by Európania nechceli byť v pozícii bezmocných objektov
manipulácie zo strany Ruska, Číny a USA, museli by
mať kapacity vystupovať voči nim mocensky rovnocenne. V reálnom svete neplatí predstava, že ak sa my
stiahneme do akejsi politiky nezasahovania
a demilitarizácie, všetci nám dajú pokoj a my si budeme žiť v mieri a ušetrené prostriedky venovať napr.
na výstavbu škôlok a nemocníc. Ak sa zriekneme
z morálnych dôvodov mocenských nástrojov
a silovej politiky, neznamená to, že iní ju
nebudú skúšať na nás.
V prípade rozchodu s USA
by sme nehovorili o raste
vojenských výdavkov
na úroveň nejakých
2 %, ale napr.
o 6 – 10 % (aspoň
na prechodné ob-

Dlhodobá potreba
spojenectva
a spolupráce však
nie je žiadnou
garanciou ich
pretrvania. Politické
rozhodnutia sa
nezriedka riadia aj
inými motívmi než
logikou.

• Ilustrácia: Shutterstock.com.

dobie),
nevyhli by
sme sa rozširovaniu
ozbrojených síl, obnoveniu prezenčnej vojenskej
služby a pod. EÚ by si totiž, okrem
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• Ilustrácia: Shutterstock.com.

výrazného posilnenia konvenčných síl, musela rýchlo
vybudovať tie strategické systémy, ktoré teraz v rámci NATO poskytujú USA: strategické jadrové sily, protiraketovú obranu, vesmírne prieskumné a komunikačné
prostriedky, veľké loďstvo, sily rýchlej reakcie s prostriedkami na ich prepravu, a ďalšie.

BEZ BRITÁNIE EŠTE HORŠIE
Nestačilo by len posilniť jadrové zbrane ako prostriedok odstrašenia. Veľké vojnové loďstvo by bolo
nevyhnutnosťou, pretože asi 90 % exportu z EÚ
ide morskou cestou a Európa
potrebuje dovážať väčšinu surovín zo zámoria
(nám suchozemcom to
nezriedka uniká). EÚ
je tak plne závislá na
slobodnom prístupe
k svetovému oceánu, ktorý nám
teraz poskytuje
dominancia Vojenského námorníctva
USA. V prípade
rozkolu v západnom spoločenstve
by to nemuselo
platiť.
Naopak, naši plánovači by museli dokonca
rozvíjať úvahy o tom, ako udržať ruskú flotilu v Barentsovom mori, americkú na západ od Islandu
a Azorských ostrovov a ako mať plne priechodné Stredozemné, Červené a Arabské
more. To by muselo byť nevyhnutne
spojené s budovaním siete základní,
staníc, spojenectiev a pod.
v zámorí – na čo by boli potrebné aj silné expedičné sily.
Európa sa nemôže účinne
brániť ako izolovaný polostrov Eurázie.
(Čisto
kontinentálnu
stratégiu
si už
v Európe
vyskúšali Napoleon a Hitler a obaja dopadli zle.)
Navyše, takáto analýza ešte počítala s tým, že Spojené
kráľovstvo v EÚ zostane, respektíve v obrannej
a zahraničnopolitickej oblasti s ňou bude úzko
spolupracovať. Dnes však musíme brať
do úvahy aj realitu, že odišiel štát, ktorý
reprezentuje asi jednu štvrtinu či
tretinu vojenskej kapacity EÚ,
je jadrovou mocnosťou a stálym
členom BR OSN s rozsiahlou
sieťou zámorských území,
diplomatických zastúpení,
základní a silnou veľmocenskou tradíciou. Bez Spojeného
kráľovstva sa tak realizácia
všetkých plánov na samostatné
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veľmocenské postavenie EÚ môže stať ešte ťažšou,
ba až nemožnou.

ÚVAHY O NÁHRADNOM SPOJENCOVI
Niektorí Európania špekulujú o nahradení spojenectva
s USA spojenectvom s Ruskom alebo Čínou. Nie je
to úplne nerealistická vízia, veď z minulosti poznáme strategické spojenectvá, ktoré neboli založené na
spoločných hodnotách (napr. spojenectvo republikánskeho Francúzska s absolutistickým Ruskom okolo
roku 1900), avšak okrem tejto politickej nekompatibility
existujú isté prekážky, ktoré bránia tomu, aby EÚ mohla mať napr. s Ruskom alebo Čínou taký vzťah, aký
mala v rokoch 1945 – 2016 so Spojenými štátmi. Veď
tieto mocnosti stále nemajú taký vojenský potenciál ako
USA, nevieme, či by vôbec boli ochotné poskytovať
Európe vojenskú podporu, ani to, čo by za to chceli.
Nevieme odhadnúť ich budúcu vnútornú stabilitu
a môžeme tiež predpokladať, že by mali veľkú tendenciu zasahovať do vnútornej politiky v európskych
krajinách – iste nie v prospech demokracie a slobody.
Navyše, koncepcia opustenia dlhodobého hodnotového partnerstva s demokratickou mocnosťou v prospech dočasných aliancií s autoritárskymi alebo semidemokratickými mocnosťami prináša viacero politických
dôsledkov. EÚ by sa musela fakticky vzdať hodnotovej
zahraničnej politiky (šírenie ľudských práv, demokracie)
a orientovať sa na pragmatickú politiku. Alebo by sa
dostávala do absurdnej situácie, že na jednej strane by
kritizovala nejaký malý nedemokratický štát, ale voči aktuálnemu veľkému spojencovi by uplatňovala selektívnu
slepotu. Spôsobovala by časté, a to i vnútorné konflikty.
Demokracie totiž nie sú schopné náhlych obratov
v zahraničnej politike. Ak vlády vysvetlia obyvateľstvu,
že tento štát je náš spojenec a tento protivník, musia to
vždy zdôvodňovať na morálnom základe. Takéto získané presvedčenie verejnosti sa potom ťažko mení.
Skúsenosť z posledného storočia ukazuje, že ak
sa moderný štát so silným dôrazom na hodnoty
a ideológie v politike (to sú demokracie i totalitné
režimy) pokúša o náhlu a radikálnu zmenu zahraničnopolitickej orientácie alebo spojenectva vo vojne, skončí
sa to obyčajne silným vnútorným rozštiepením spoločnosti. Nastalo by aj „presakovanie“ hodnôt a spôsobov
politiky partnerskej autoritárskej mocnosti do života
spojeneckej demokracie. Zahraničná a vnútorná politika
nie sú totiž od seba oddelené.

BUDÚCNOSŤ SPOJENECTVA
Napriek všetkému môžeme predpokladať, že euro-americké spojenectvo v najbližších rokoch vydrží.
Spoločné záujmy a spoločné väzby sú veľmi silné. Bude
však asi menej srdečné a bude viac podmieňované
väčším podielom Európy na spoločnej obrane.
Jeho dlhodobá budúcnosť už môže byť otázna
– bude závisieť najmä od schopnosti USA zostať
veľmocou s globálnym dosahom a teda poskytovať
Európe istú formu vojensko-bezpečnostných garancií. Alternatívou je, že by sa toto spojenectvo muselo
viac politicky formalizovať a tak potvrdiť – najlepšie
v podobe zväzku silnej EÚ a USA, ktorý by sa snažil
zachrániť čo najviac z existujúceho medzinárodného
poriadku, napr. proti pokusom Číny vytvárať vlastný
konkurenčný regionálny politický systém.

Naopak, rozpad euro-amerického spojenectva by musel v konečnom dôsledku viesť
k zmenám v samotnej Európe. Možné sú tri
scenáre:
a) Nedostatočne politicky zjednotená alebo
slabo chránená Európa, ktorá sa nakoniec stane
len priestorom pôsobenia iných veľkých hráčov
so všetkými dôsledkami.
b) Zjednotená Európa, ktorá venuje väčšiu
pozornosť obrane a vstupuje do rôznych diplomatických hier s ostatnými veľkými veľmocami,
no rezignujúca na hodnotovú politiku a čiastočne prijímajúca do svojho vnútorného života aj
nedemokratické prvky a maniere.
c) Podobná zjednotená Európa so silnou úrovňou militarizácie, ktorá si však udrží vnútorný
demokratický charakter a hodnotovú zahraničnú politiku. Znamená to, pravda, vysokú
mieru vlastnej jednoty, morálnej integrity, ako aj
ochotu vzdorovať – často samostatne – nedemokratickým mocnostiam.

a súčasne vyšších vojenských výdavkov, väčšej
osobnej účasti na obrane, vyššiu mieru napätia,
ohrozenia a krízových situácií. A to je stále tá
lepšia alternatíva. Horšou by bola Európa len
ako objekt mocnejších síl.
Pre USA by prerušenie transatlantickej väzby
znamenalo stratu hlavného a prirodzeného
spojenca a istú izoláciu na medzinárodnej
scéne. Nedokázali by už byť hlavnou svetovou
veľmocou. Takže Európa a Severná Amerika sú
prirodzení spojenci, ktorí by si mali toto svoje
spojenectvo chrániť a udržať.
Daniel Šmihula

• Prístav v Murmansku. Naši plánovači by
museli dokonca rozvíjať úvahy o tom, ako
udržať ruskú flotilu v Barentsovom mori,
americkú na západ od Islandu a Azorských
ostrovov a ako mať plne priechodné
Stredozemné, Červené a Arabské more. Foto:
Parilov / Shutterstock.com.

• Bez Spojeného kráľovstva sa tak realizácia
všetkých plánov na samostatné veľmocenské
postavenie EÚ môže stať ešte ťažšou, ba až
nemožnou. Foto: Shutterstock.com.

NEUTRALITA JE LEN ILÚZIA
Často sa stretávame s názorom, že akási samostatná európska politika, bez transatlantických väzieb, bude znamenať oddelenie sa od
„militaristických“ Spojených štátov a účasti na
ich intervenciách a prinesie mierovejšiu,
pokojnejšiu zahraničnú politiku, väčšiu bezpečnosť a nižšie vojenské náklady. Táto predstava je však len rozvinutím ilúzie o neutralite
(s akou sa často stretávame aj na Slovensku)
na „vyššom európskom leveli“ – v podobe EÚ
do „ničoho sa nemiešajúcej a preto žijúcej
v pokoji a blahobyte“.
Pravdou by bol presný opak. Znamenalo
by to potrebu vytvorenia európskej federácie
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List z Canberry
Keď som sa približne pred rokom pripravoval na príchod do Austrálie, vedel som, že to
bude iné, než moje doterajšie diplomatické pôsobiská v Európe. Zastupiteľský úrad
v Canberre je totiž náš najvzdialenejší (cesta od momentu odchodu na letisko po príchod do úradu trvá približne 30 hodín) a zároveň, aj keď patrí k tým menším, pokrýva
konzulárne i politicky jedno z najväčších teritórií. Popri Austrálii a Novom Zélande aj
ďalšie ostrovné krajiny, rozprestierajúce sa na miliónoch km² územia Južného Pacifiku.
Mnohí ľudia na Slovensku majú možno predstavu, že je tu stále teplo a keď sa povie
Austrália, predstavia si slnko, kengury, pláže, či ikonickú operu v Sydney. Sú to však aj
vyprahnuté púšte na západe, tropické lesy na severe, v zime zasnežené kopce s vybudovanými lyžiarskymi strediskami v štátoch Nový Južný Wales a Victoria, ale tiež ostrov
Tasmánia, ktorý podnebím a hlavne reliéfom krajiny asi najviac pripomína Slovensko.
A ako na jedinom kontinente tu nájdete ťavy aj tučniaky.
Je tu aj jedno z najmladších hlavných miest na svete. Nie je to Sydney či Melbourne, ale
v roku 1913 založená Canberra, ktorá sa dynamicky rozvíja, no počtom obyvateľov nedobehla ani Bratislavu. Vznikla dohodou dvoch spomenutých miest v otázke sídla vlády
mladej federácie a zároveň ide o jediné väčšie austrálske mesto, ktoré neleží na pobreží.
Táto skutočnosť, spolu s nadmorskou výškou vyše 600 m znamená, že nielen noci, ale aj zimy sú tu o čosi chladnejšie, ako v iných mestách krajiny.
Canberra nemá vymedzené centrum, vyzerá akoby sa rozptyľovalo okolo jazera Burley Griffin v blízkosti dominantného parlamentu, vládnych budov
a národných múzeí. Prelínajú sa ním prírodné rezervácie plné zveri, predovšetkým kengúr, preto nie je zriedkavosťou stretnúť túto typickú austrálsku
faunu pásť sa na trávnikoch v okolí vládnych budov či veľvyslanectiev.
Austrália je rozlohou šiesta najväčšia krajina na svete a každý, kto v nej žije, alebo strávi aspoň nejaký čas, má nevyhnutne iné vnímanie vzdialenosti.
V Južnej Austrálii sa napríklad nachádza farma „Anna Creek Station“, ktorá je s rozlohou takmer ako polovica Slovenska (necelých 24-tis. km2) najväčšou na svete. Preto cestovať niekam 3 až 4 hodiny je blízko a vzdialenosti do 1000 km nie sú problém. Avšak z Brisbane do Perthu je vyše 4300 km
a ak by ste strávili za volantom cca 9 hodín čistého času denne (pritom polícia vzhľadom na monotónnosť jazdy s maximálnou povolenou rýchlosťou
110 km/h odporúča prestávky každé dve hodiny), cesta by trvala 5 dní. Cestná infraštruktúra medzi veľkými mestami a pozdĺž pobrežia je dobrá,
avšak cestovanie cez vnútrozemie, tzv. outback, si vyžaduje zvláštnu prípravu, keďže pokrytie signálom mobilných sietí často chýba. Nevyhnutné sú
predovšetkým zásoby vody, prípadne rezervného paliva a odporúča sa dať rodine alebo známym vedieť, kedy a odkiaľ vyrážate, akou idete cestou
a kedy a kam dorazíte, aby zalarmovali pomoc, ak sa včas neozvete.
Sám som už zažil, že na alternatívnej ceste z Melbourne do Canberry, ktorá nám s malými prestávkami trvala 10 hodín, boli úseky, kde sme dlhé desiatky kilometrov nestretli jediné auto a vzdialenosti medzi čerpacími stanicami boli aj 150 km. Môže sa vám pritom stať, ako sa nám stalo už dvakrát
(naposledy asi 150 km východne od Melbourne), že cesta druhej alebo tretej triedy sa zrazu zúži, skončí sa asfalt, stratíte signál a vy ste radi, že neprší,
alebo že máte auto s pohonom 4x4. Domnievam sa, že práve preto tu môže byť najviac terénnych áut, tzv. štvorkoliek, na počet obyvateľov. A keďže
Austrálčania majú v obľube kemping, dokonca aj obytné prívesy tu majú podvozok prispôsobený do terénu.
Mnoho Austrálčanov si aspoň raz za život dopraje dlhšiu dovolenku, aspoň na 3 mesiace, a vydá sa často práve terénnym autom okolo Austrálie.
Aj pre domácich je to veľký zážitok, na každom kroku, častokrát v neobývaných oblastiach, totiž možno natrafiť na rôzne prírodné úkazy a atrakcie,
ako sú skalné formácie, kaňony, rôznofarebný piesok, najväčší pieskový ostrov na svete, 222 kilometrová pláž, ružové jazero, vodopády, jaskyne,
100 metrové stromy eukalyptov, mesto vybudované pod zemou, či viditeľnosť Mliečnej cesty a súhvezdia Južného kríža. Táto krajina má okolo
600 prírodných parkov a vyše 10 tisíc chránených prírodných oblastí. Je síce chudobná na historické objekty a pamiatky, na aké sme zvyknutí napríklad
v Európe, je však bohatá práve na prírodné úkazy, ktoré sú z mnohých pohľadov unikátne.
Austrália ako mladý štát sa však stále vyrovnáva so svojou minulosťou, spojenou s násilným potlačením pôvodných obyvateľov z čias kolonizácie. Pozná ich snáď každý, ako aj ich bumerang, tradičný dychový hudobný nástroj „didgeridoo“ s podsadeným hlbokým tónom a typické rituálne
pomaľovanie. Ale menej známy je fakt, že tradičná aboridžínska kultúra siaha približne 60 tisíc rokov do minulosti. Že na území Austrálie niekedy
žilo mnoho kmeňov, rozprávali 250 jazykmi a 800 dialektmi, z ktorých sa, žiaľ, vplyvom necitlivej kolonizácie a nútenej asimilácie zachovalo iba 13.
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Tunajšia vláda v súčasnosti čelí predovšetkým výzvam na ich
zapojenie do spoločnosti. V mnohých oblastiach, obývaných
pôvodným obyvateľstvom, prevláda stále vysoká nezamestnanosť, spojená s alkoholovou a drogovou závislosťou, a čo je
ešte smutnejšie a stále sa o tom relatívne málo hovorí, enormne vysoká miera samovrážd mladistvých.
Pre dnešnú Austráliu je tiež špecifické zloženie obyvateľstva. Takmer každý vie povedať, odkiaľ prišli jeho predkovia. Pestrosť národov dokumentuje napríklad mesto Melbourne, kde podľa oficiálnych štatistík žijú predstavitelia vyše
200 národov. Prichádzali do krajiny v mnohých vlnách, odrážajúcich politický a sociálny vývoj v ich domovine. Inak tomu
nebolo ani v prípade Československa a následne Slovenska,
a tak tu dnes žije naša tretia najpočetnejšia krajanská komunita mimo Európy, sústredená hlavne vo veľkých mestách,
často zorganizovaná v československých, ale aj čisto slovenských spolkoch a združeniach. Veľmi rád sa s nimi stretávam
počas rôznych podujatí a som rád, že sú so svojimi životmi ďaleko od Slovenska
prevažne spokojní, nezabúdajú však na svoju vlasť a korene. Okolie ich pozná ako
schopných a pracovitých ľudí a aj oni tak často prispievajú k šíreniu dobrého mena
Slovenska. V súvislosti so šírením povedomia o Slovensku medzi Austrálčanmi za
zmienku stojí aj nedávna výstava sôch pod holým nebom v Sydney, najväčšia svojho
druhu na svete s takmer pol miliónom návštevníkov, kde centrálnu tému pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie tvorila expozícia 10 diel z Česka a Slovenska.
V krajine, kde sú zo športov najpopulárnejšie rugby a kriket, nezaostáva ani tenis
so slávnym Australian Open, plávanie (s mnohými plaveckými bazénmi vybudovanými priamo na plážach), či cyklistika, a preto tu mnohí poznajú aj nášho úspešného reprezentanta Petra Sagana. Austrália, ale i Nový Zéland sú však tiež miestom
tréningových sústredení viacerých slovenských reprezentantov, ktorí v zimných
mesiacoch využívajú teplé podnebie, alebo naopak, zasnežené kopce Nového
Zélandu počas európskeho leta.
Rád by som poukázal na zaujímavú na skutočnosť, že pred 100 rokmi mala Austrália len 5 miliónov obyvateľov, no odvtedy ich počet narástol päťnásobne. Hoci
každý rok prijme vyše 160 tisíc nových rezidentov, stále je považovaná za stredne
veľkú krajinu, avšak s veľkým potenciálom využitia priestoru, ktorý tento kontinent ponúka. Je to mladá krajina a mladá demokracia, ktorá v mnohom nadviazala
na anglosaský systém, kde cítiť tradičné prepojenie na Európu, keďže je stále súčasťou Commonwealthu na čele s kráľovnou Alžbetou II., ktorá na
návrh vlády menuje generálneho guvernéra. Je pritom pozoruhodné sledovať, akú autoritu v spoločnosti má armáda a akú historickú úlohu zastáva
s ňou spojený odkaz vojenského zapojenia sa Austrálie (spolu s Novým Zélandom) do prvej svetovej vojny. V nej tisíce vojakov bojovali a položili
život na bojiskách Európy, ďaleko od svojich rodín, či už v Galipoli, alebo vo Francúzsku. A práve táto skutočnosť stvorila vlastenecké a národné
cítenie, ktorého prejavom sú austrálske federálne vlajky, vlajúce dnes na mnohých miestach v krajine.
Tomáš Ferko, veľvyslanec SR v Austrálskom zväze

• Str. 28 dole vľavo: Členovia folklórneho súboru Liptár sú už treťou
generáciou Slovákov narodených v Austrálii. Svojím vystúpením obohatili aj
vlaňajší Český a slovenský filmový festival v Melbourne.
• Dole vpravo: Canberra nemá vymedzené centrum,
vyzerá akoby sa rozptyľovalo okolo jazera Burley Griffin.
Foto: Shutterstock.
• Str. 29 hore: Kengury, typická austrálska fauna, sa
nezriedka zvyknú pásť aj na trávnikoch v okolí vládnych
budov či veľvyslanectiev.

• V strede: Západ slnka v Melbourne, ktoré Mark Twain opísal ako jedno
z najkrajších miest na svete.
• Dvanásť apoštolov sa nazýva skupina ôsmich vápencových skál,
vytvorených eróziou. Tvoria súčasť
národného parku Port Campbell
v štáte Victoria a sú veľmi
navštevovanou turistickou
atrakciou.
Ostatné foto: Archív T.F.
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Slováci v Carnegie Hall

Veľvyslanectvo SR v USA usporiadalo 26. januára 2020 koncert slovenských
umelcov na jednej z najprestížnejších hudobných adries na svete, v newyorskom
Carnegie Hall.
• Hore: Hudobníci
zo Slovenska aj USA
poskytli neopakovateľný
zážitok.
• Dole vľavo: Známy
slovenský saxofonista
Radovan Tariška.
• Dole vpravo:
Veľvyslanec Ivan
Korčok a organizátor
koncertu Martin
Valihora (vľavo) netajili
svoju spokojnosť.
Foto: Diana Černáková.
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H

lavným hudobným motívom výnimočného
koncertu pod názvom „Slováci v Carnegie Hall“
bolo spájanie džezu s prvkami folklóru, populárnej a klasickej hudby.
V dramaturgii známeho bubeníka Martina Valihoru
a jeho kvarteta zazneli džezové aranžmány slovenských
ľudových piesní, akou je aj populárna skladba Červené
jabĺčko, ktorú po prvýkrát so saxofonistom Radovanom
Tariškom odohrali špičkoví americkí džezoví hudobníci
saxofonista Markus Strickland a gitarista Ron Affif, či
Slovenské tance klaviristu Petra Breinera a jeho skladba
Manhattan v podaní speváka Petra Lipu. Súčasťou pestrej
hudobnej zmesi boli tiež rómske motívy v podaní Jána
Berkyho Mrenicu ml., ktorého kvartet spolu s ostatnými
umelcami odprezentoval aj klasické jazzové štandardy.

Koncert si vypočuli a sprevádzali potleskom stovky
hostí, medzi nimi aj veľa Slovákov, žijúcich a pôsobiacich
v New Yorku a Spojených štátoch. Martin Valihora koncert
v slávnej Carnegie Hall hodnotil ako odvážny a dôležitý
krok pre vývoj našej hudobnej scény. V tejto súvislosti veľvyslanec SR v USA Ivan Korčok uviedol, že jeho cieľom
bolo „poskytnúť newyorskému publiku kvalitné slovenské
umenie a šíriť tak dobré meno našej krajiny v tomto dôležitom politickom a obchodnom priestore, ale tiež vytvoriť
príležitosť pre stretnutie slovenskej komunity a podporiť
jej pozitívnu väzbu na domovskú krajinu“. Dodal, že
„úspešná diplomacia dnes musí byť otvorená publiku
z najrôznejších oblastí, komunikovať aj formou kultúrnych
zážitkov a pozitívnej emócie, čo sa nám týmto koncertom,
pevne verím, aj podarilo“.

ESEJ

Multikáry plné štátov

Š

tatistika vie všetko – ale nevie, koľko je
v krajine stoličiek (Iľf a Petrov – Dvanásť
stoličiek). Vláde to môže byť jedno, ale čo keď
raz bude potrebné, v záujme vylepšenia verejných
financií, zaviesť daň zo stoličiek? Že to ešte nikomu
nenapadlo! Avšak urobilo by sa to citlivo: jedna
stolička na obyvateľa by sa od dane oslobodila, nuž
a na dvoch naraz človek sedieť nemôže, a medzi
dvomi by akosi nemal. Gauče, kresielka, hokerlíky
a pod. by zostali nezdanené – zatiaľ. Je to táranina,
povedia niektorí – ale iní zasa vedia, že čo bolo včera
nemysliteľné, je dnes nielen možné, ale dokonca
nevyhnutné.
V zahraničnom kontexte sa však obávam, že
štatistika nevie ešte inú dôležitú vec: koľko je na svete
medzinárodných organizácií. Je ich veľa a neustále
pribúdajú. Ani toto štát nemusí trápiť – okrem dvoch
typov organizácií: medzivládnych, do ktorých treba
platiť z rozpočtu, a mimovládnych, ktoré, ak pôsobia
v štáte, podliehajú jeho daniam. Nuž a sme doma.
K mimovládkam štát pristupuje rovnako ako voči
všetkým ostatným daňovníkom: vychádza z prezumpcie, že ho chcú napáliť (spisovne povedané podviesť).
Tejto téme sa však tu venovať nebudeme.
Pokiaľ ide o medzivládky, do ktorých štát každoročne prispieva, tieto sú prirodzene spočítané, zaevidované a v princípe hospodária transparentne, hoci nie
vždy hospodárne. Mrzuté je, že majú neuhasiteľný
smäd po peniazoch. Mnohé sa správajú ako atraktívne ženy: najradšej by míňali hlavne na seba. Nuž aj
preto zdôrazňujú, že prvou a základnou povinnosťou
členov je platiť. A čím lepšie sa krajine darí, tým viac
musí „cvakať“ – na tom je založený celý systém.
Veruže niet čo závidieť ministrovi financií úspešného
štátu – zo všetkých strán sa ozýva: daj-daj, daj ešte
viac, prejav solidaritu, prispej na znevýhodnených!
Nuž a keď pridáme známu skutočnosť, že čím viac
organizácie hovoria o strategických reformách
a robia si pri tom make up, tým zostávajú „rovnakejšie“, obrázok stráca šarm. Jeden náš bývalý pán
prezident sa vyjadril, že odmlada počúva o reforme
OSN, ktorá však stále neprichádza. Nuž, ale čo keď sú

niektoré organizácie, najmä tie univerzálne, nereformovateľné? Ako prerobiť štruktúru, ktorá združuje
takmer dve stovky rozmanitých štátov, nad ktorými
nestojí žiadna vyššia moc?
Napriek všetkému Slovensko od svojho vzniku
vyjadruje podporu efektívnemu multilateralizmu. Logické: predsa nebudeme podporovať ten neefektívny.
Ale čo keď je multilateralizmus v skutočnosti iba
jeden, a niekedy býva efektívny a inokedy zasa nie?
Alebo inak: čo keď pri narastajúcom počte štátov
a ich prirodzenej rozvadenosti je chudák multilateralizmus neschopný uspokojiť všetkých naraz? V tomto je akosi vľúdnejší k chudobným ako k bohatým.
Ale problémy vznikajú aj inde: napríklad mnohí disciplinovaní platitelia zle znášajú, že ich peniaze sú vítané
vždy, ich názory však len niekedy – a ich občania
v aparátoch organizácií nikdy.
Medzivládky nie sú jediným nástrojom a zároveň produktom multilateralizmu, ale asi hlavným.
Pripomínajú multikáry naložené štátmi a ich majetkom a haraburdím až za hranicu nosnosti. Multikáry
dychčia, drnčia a neustále ich treba po ceste opravovať. Ale je pravda, že cesty, po ktorých putujú, sú plné
výmoľov.
Svet určite zostane už navždy multilaterálny. Aj
štáty, ktorým sa zdá, že ich súčasný systém obmedzuje
alebo zištne využíva, si uvedomujú, že sebectvo nie je
alternatívou. Slovensko nikdy nemalo v tejto otázke
dilemu. Avšak ide aj o to, aby sa multilateralizmus
pre nás nestal mantrou či zaklínadlom, alebo naivnou
nádejou na zmeny, ktoré sa spustia zhora ako deus
ex machina. Alebo čakárňou na Godota, či dôvodom prenechávať naše veci na rozhodovanie iným.
Treba byť vo svete pri všetkom, čo sa nás týka, a to
multilateralizmus v zásade umožňuje, hoci negarantuje
úspech. Ak by sme to videli inak, potom bude pre nás
logickejšie a lacnejšie zoskočiť z multikáry – do jarku.
No a ušetrené peniaze by štát mohol použiť na rôzne
užitočné veci, napríklad plošné spočítanie stoličiek:
veď štáty sú ako my ľudia – nikdy dopredu nevedia,
čo sa im v gazdovstve zíde...
Igor Grexa

Ako prerobiť
štruktúru, ktorá
združuje takmer dve
stovky rozmanitých
štátov, nad ktorými
nestojí žiadna vyššia
moc?

•Ilustračné foto: Shutterstock.
com.
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Krátky slovník diplomatickej praxe
obchodná diplomacia
Slovné spojenie vzniklo v minulosti, keď úlohou diplomacie v oblasti medzinárodnej hospodárskej spolupráce bola predovšetkým podpora obchodnej výmeny. Keď sa postupne funkcie obchodnej diplomacie rozšírili do ďalších oblastí, akými sú napríklad presadzovanie zahraničnoobchodnej politiky štátu a jej jednotná prezentácia v zahraničí, včasné identifikovanie a reagovanie
na hlavné trendy vo vývoji svetovej ekonomiky, napomáhanie exportu, podpora prílevu investícií
a mnoho ďalších, logicky došlo k rozšíreniu užšieho pojmu (a obsahu) obchodnej diplomacie na
ekonomickú alebo hospodársku diplomaciu.
Pojem obchodnej diplomacie však zostal do istej miery zachovaný a dnes sa chápe ako
vymedzená oblasť ekonomickej diplomacie, zameraná predovšetkým na poskytovanie pomoci
podnikateľským subjektom pri vyhľadávaní obchodných kontaktov v zahraničí, pri rokovaniach
so zahraničnými partnermi, uzatváraní medzinárodných obchodných a investičných zmlúv a ich
realizácii. Konkrétnu pomoc na zastupiteľských úradoch v zahraničí zväčša poskytujú obchodno
-ekonomickí pridelenci, ak si to rozsah agendy vyžaduje, aj obchodno-ekonomické oddelenia.
V praxi sa ešte neraz stretávame so zámenou pojmov, keď sa ekonomická diplomacia označuje názvom obchodná, čo – ako z uvedeného vyplýva – nie je to isté, a preto aj nesprávne.
obchodný radca
Staršie pomenovanie diplomata, ktorý na zastupiteľskom úrade zabezpečuje plnenie obchodno-ekonomickej agendy, zvyčajne v diplomatickej hodnosti radcu (udelenej alebo prepožičanej). Vzhľadom na rozšírenie užšieho pojmu (a obsahu) obchodnej diplomacie na ekonomickú alebo hospodársku diplomaciu sa dnes zaužíval názov ekonomický diplomat.
V hovorovej reči sa ešte možno stretnúť s názvom obchodný atašé, čo však nesúvisí s najnižšou diplomatickou hodnosťou atašé, ale pomenúva druh práce, ktorú diplomat vykonáva
(bez väzby na jeho diplomatickú hodnosť). Presnejším terminologickým pomenovaním by
bolo obchodný pridelenec.

„Diplomacia je umenie hladiť psa
dovtedy, kým nie sú zhotovené vôdzka
a náhubok.“
Félix Faure (1841 – 1899).
Francúzsky politik a 6. prezident Francúzskej
tretej republiky. Jeho funkčné obdobie bolo
poznačené diplomatickými konfliktmi s Anglickom, zblížením s Ruskom a pretrvávajúcim
problémom Dreyfusovej aféry.

odvolanie veľvyslanca (vedúceho diplomatickej misie)Najbežnejším je odvolanie veľvyslanca vysielajúcim štátom po skončení jeho misie, resp.
v rámci pravidelnej rotácie. Niektoré monarchie zvyknú odvolávať svojich veľvyslancov
po tom, ako došlo k zmene na čele štátu. Nastupujúci panovník potom vymenúva nových
veľvyslancov.
• Foto: Shutterstock.com.
K odvolaniu veľvyslanca môže dôjsť aj v súvislosti s problémami, ktoré zapríčinil počas svojho pôsobenia v zahraničí, keď ho vysielajúci štát odvolá sám, prípadne na žiadosť prijímajúceho štátu. Môže byť dokonca označený za personu non
grata (nežiadúcu osobu) a z prijímajúceho štátu vyhostený, čo je však v prípade veľvyslancov zriedkavý krok (naposledy Venezuela vyhostila nemeckého veľvyslanca), ktorý sa zvykne uplatňovať až po tom, ako vysielajúci štát odmietne vyhovieť žiadosti prijímajúceho štátu o jeho odvolanie.
Veľmi nepriaznivým diplomatickým gestom, signalizujúcim zhoršené vzťahy, je trvalé odvolanie veľvyslanca vysielajúcim štátom, zníženie diplomatickej triedy vedúceho misie z veľvyslanca na chargé d´affaires en pied, čo je zároveň zníženie úrovne diplomatického zastúpenia v prijímajúcom štáte.
A napokon, príčinou odvolania veľvyslanca môže byť aj prerušenie diplomatických stykov medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom.
32

SVET A MY

Predstavujeme euromince

Alebo čo všetko vám môže pristáť v peňaženke?

Portugalsko
Všetky euromince majú spoločnú prednú (lícnu) stranu,
kde sú uvedené ich nominálne hodnoty, zatiaľ čo zadnú
(rubovú) stranu môže každý z 19 členských štátov eurozóny
využiť na prezentáciu svojich národných symbolov.

P

ortugalské escudo (PTE) bola menová jednotka,
ktorá sa v Portugalsku používala počas väčšiny
20. storočia. Jedno escudo sa delilo na
100 centavov (centavos). Keď sa Portugalsko stalo členom Európskej menovej únie – eurozóny (patrí medzi
12 pôvodných členov), k 1. januáru 1999 bol stanovený
výmenný kurz 1 EUR = 200,482 PTE. K faktickej
výmene za eurá došlo 1. januára 2002. Do eurozóny sa
tak dostali aj portugalské zámorské územia Azory
a Madeira.
Návrh národnej strany portugalských euromincí vzišiel s celoštátnej súťaže Euro Design, v ktorej zvíťazil
sochár a dizajnér Vitor Manuel Fernandes dos Santos.
Inšpiroval sa historickými symbolmi a kráľovskými
pečaťami Portugalska a niektorými prvkami štátneho znaku. Vytvoril tri návrhy, ktoré boli použité pre
dizajn troch radov euromincí. Na všetkých sú v strede
mincového poľa zobrazené historické kráľovské pečate
Afonsa Henriquesa, ktorý sa po víťazstve nad Maurmi
v roku 1139 v slávnej bitke pri meste Ourique stal
prvým portugalským kráľom.
Pečate sú obkolesené reliéfmi siedmich pevností
a piatich erbov. Pevnosti symbolizujú sedem víťazných bitiek kráľa Afonsa III. proti Maurom, pričom
po poslednej z nich pri dobytí Algarve (najjužnejší

región kontinentálneho Portugalska) definitívne vyhnal
Maurov z dnešného územia Portugalska. Medzi reliéfmi
pevností a erbov sa striedajú písmená, ktoré vytvárajú
nápis PORTUGAL a rok razby mince.
Mince 1, 2 a 5 centov zobrazujú kráľovskú pečať
z roku 1134, ktorá je významná tým, že v sebe nesie
nápis PORTUGAL. Na minciach 10, 20 a 50 centov sa
nachádza kráľovská pečať z roku 1142 a na minciach
1 a 2 eurá je znázornená kráľovská pečať z roku 1144.
Na hrane mince 2 eurá je zobrazených sedem pevností
a päť erbov, rovnomerne rozmiestnených po obvode
mince.
Portugalské euromince razia v národnej mincovni
Imprensa Nacional – Casa da Moeda v Lisabone. Mince, ktoré razili v rokoch 1999 – 2002, nesú rok vydania
2002. Mince razené od roku 2003 majú uvedený skutočný rok razenia. Prednú stranu euromincí (nová mapa
Európy), ktorú zmenili v roku 2007, v Portugalsku
akceptovali až o rok neskôr. Približne stotisíc z piatich
miliónov jednoeurových mincí vyrazili v 2008 ešte so
starou mapou Európy.
Mince z roku 2011 majú na rubovej strane mierne
odlišný vzhľad. Hviezdy sú teraz o niečo menšie a nápisy, pevnosti a erby sú jemnejšie vytvarované.
Tomáš Borec

Postupne vám
predstavíme
národné strany
euromincí,
z ktorých
sa dozviete,
odkiaľ vlastne
pochádzajú.

• Fotografie euromincí: ECB,
Shutterstock.com.
• Hore: Kamenný oblúk
v Praia de Albandeira,
Lagoa, Algarve,
Portugalsko. Foto:
Shutterstock.com.
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Kyberšikana ako dôsledok digitalizácie
Digitalizácia informácií, kybernetický priestor a s ním spojená narastajúca
popularita sociálnych sietí ako Facebook, Instagram alebo Twitter, prispieva k čoraz
výraznejšiemu prepojeniu reálneho sveta s tým virtuálnym. Virtuálny svet je však
dvojsečnou zbraňou.
Konkrétne
konanie,
napĺňajúce
znaky
kyberšikany,
je nevyhnutné
zahrnúť pod
skutkové
podstaty iných
trestných
činov v zmysle
konkrétnych
paragrafov.
• Foto: Shutterstock.
com.
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a jednej strane poskytuje používateľom
rôznorodosť, intenzívnosť, dokonalosť
a neustálu dostupnosť, avšak na druhej strane
predstavuje zradnosť, mnohokrát aj bezmedznú agresivitu,
s absenciou akéhokoľvek náznaku empatie.

KAŽDÝ KLIK ZANECHÁ DIGITÁLNU STOPU
Sociálne siete sa stali fenoménom dnešnej doby. Vytvárajú
pocit blízkosti aj pri výrazných vzdialenostiach, sú prevenciou proti sociálnej izolácii a človek nadobúda dojem,
že multitasking už mu nie je tak cudzí. Oddávame sa
budovaniu medziľudských virtuálnych vzťahov, holdujeme
anonymite, každým klikom zanechávame za sebou nezmazateľnú digitálnu stopu a nadobúdame dojem, že „všetko
je dovolené“. Na sociálnych sieťach sú ľudia otvorenejší
a v mnohých prípadoch zdieľajú osobné a dôverné informácie, ktoré určité typy ľudí dokážu zámerne zneužiť
na vytváranie enormného psychologického nátlaku na
používateľov. A v tomto bode sa dostávame k otázke, kde
je v takomto prípade ochrana osobných údajov? Čo na to
„GDPR“?
Pre objasnenie – ochrana osobných údajov má právny
základ nielen v zákone o ochrane osobných údajov, ale tiež
v čl. 19 ods. 3 Ústavy, v zmysle ktorého: „Každý má právo
na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.“
Porušením ochrany osobných údajov sa v zmysle GDPR
a usmernenia pracovnej skupiny k čl. 29 rozumie porušenie
bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu

osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú či inak
spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.
Aj napriek tomu, že problematika GDPR rezonuje spoločnosťou už dlhší čas, používatelia sociálnych sietí sa dobrovoľne vzdávajú ochrany svojho súkromia, a to verejným
zdieľaním svojich osobných údajov ako fotografií, statusov,
rodinných väzieb, údajov o zamestnaní, trasovaní a pod.
On-line zdieľaním údajov pre vybranú skupinu adresátov
alebo širokú verejnosť prostredníctvom informačno-komunikačných technológií sa dotknuté osoby vystavujú
možným virtuálnym útokom voči ich osobe, ktoré môžu
vyústiť do dlhodobého cieleného znevažovania, zosmiešňovania, obťažovania, vyhrážania a psychologického
teroru, tzv. kyberšikany (cyberbulling, kyber-mobbing,
e-mobbing a pod.).

ZNEUŽÍVAJÚ ANONYMITU VIRTUÁLNEHO SVETA
Kyberšikana nepozná hranice, nezastaví sa pred dverami
bytov, ignoruje čas a nie je obmedzená určitým priestorom.
Šíri sa nekontrolovateľne, enormnou rýchlosťou, bez
možnosti zmapovania jej celkového dosahu, jej intenzita sa
zvyšuje replikovaním údajov/obsahu narastajúcim počtom
prijímateľov a nezanecháva viditeľné stopy fyzického ublíženia. V skutočnom živote väčšinu ľudí ovláda strach
a neistota, ak by mali iniciovať priamu konfrontáciu
s inou osobou. Iniciátori/agresori pri útokoch využívajú
práve anonymitu on-line prostredia bez nutnosti interakcie
„face to face“, ktorá umožňuje zasiahnuť obeť vo vnútri
jej sociálnych kruhov. Vo virtuálnom svete sa strácajú
rozdiely medzi jednotlivými spoločenskými triedami, už nie

je dôležité, či disponujete majetkom alebo zastávate významnú pracovnú
pozíciu. Z pohľadu páchateľa je jednoduchšie útočiť na niekoho
z „bezpečného prostredia“ internetu, bez obáv zo spätnej reakcie a bez
možnosti vidieť reakciu potenciálnej obete.
Medzi najčastejšie formy kyberšikany patria urážlivé a zosmiešňujúce
komentáre k fotografiám a videám, posielanie výhražných elektronických
správ, zasielanie vírusov, vytváranie webových stránok s negatívnym obsahom zamiereným na konkrétnu osobu, zdieľanie trápnych a intímnych
fotografií a videí s ktorými obeť nesúhlasí, blokovanie alebo heknutie
profilu obete, krádež identity, vytváranie alternatívnych posmešných
profilov, zakladanie nenávistných skupín, šírenie citlivých a osobných
informácií, zverejnenie súkromnej komunikácie a kyberstalking.
Kyberšikana vplýva predovšetkým na duševné zdravie obete. Následné
zdravotné ťažkosti, vrátane porúch spánku, prehlbujú u obete pocity
hanby, smútku, depresie, poníženia, úzkosti a beznádeje. Z optimistických ľudí plných života sa stavajú ľudia ovládaní neustálym strachom,
poklesom sebavedomia, stratou dôvery v iných, ktorých snahou je minimalizovať sociálny kontakt s inými ľuďmi a v dôsledku bezvýchodiskovej
situácie niekedy volia to najdrastickejšie riešenie.

PRED KYBERŠIKANOU JE POTREBNÉ SA BRÁNIŤ
Akúkoľvek formu šikany je nevyhnutné riešiť ihneď! Odďaľovanie riešenia situácie zvykne útoky stupňovať a zintenzívňovať. Na agresora je najlepšie nereagovať, pretože konštruktívna debata býva kontraproduktívna.
Je potrebné si uvedomiť, že jeho cieľom je práve spätná reakcia.
V závislosti od situácie je nevyhnutné vykonať bezpečnostné opatrenia,
napr. blokáciu útočníka, zrušenie/zmenu profilu, zmenu hesla/e-mail/
čísla. Uložte si kompromitujúce materiály ako dôkaz (e-maily, chaty, sms,

weby, profily a pod). Kontaktujte poskytovateľa digitálnej služby alebo
administrátora stránky. Ak agresor pokračuje vo svojich aktivitách, obráťte sa na orgány činné v trestnom konaní, a to aj napriek skutočnosti, že
v súčasnosti neexistuje v Slovenskej republike žiadna legislatíva, upravujúca pojem kyberšikana.
To však neznamená, že by šikanovanie prostredníctvom informačnokomunikačných technológií nemalo žiadne právne dôsledky. Konkrétne
konanie, napĺňajúce znaky kyberšikany, je nevyhnutné zahrnúť pod skutkové podstaty iných trestných činov v zmysle konkrétnych paragrafov
Trestného zákona, napr. nebezpečné prenasledovanie, tzv. stalking
(§ 360a), vydieranie (§ 189), nátlak (§ 192), ohováranie (§ 373), poškodzovanie cudzích práv (§ 376). Vzhľadom na adaptáciu orgánov činných
v trestnom konaní na postupujúcu informatizáciu a s tým spojený presun
kriminálnych aktivít do kybernetického priestoru, polícia disponuje väčšími, a hlavne efektívnejšími možnosťami, ako riešiť vzniknuté situácie
v danej oblasti (sledovanie digitálnych stôp využitím cookies, IP adries,
GPS, logov a pod.).

UPREDNOSTNITE PREVENCIU PRED REAKCIOU
Na záver je dôležité si uvedomiť, že kyberšikana je jedným z najčastejšie
sa vyskytujúcich negatívnych javov v on-line svete. Kyberšikana nevznikla
v posledných rokoch, existovala vždy, len sa objavila v inom, tentokrát
kybernetickom priestore. S cieľom vyhnúť sa všetkým vyššie zmieňovaným nástrahám a rizikám, uprednostnite prevenciu pred reakciou, dbajte
a poznajte pravidlá on-linovej služby, chráňte si svoje súkromie,
a predovšetkým, eliminujte zdieľanie osobných a citlivých údajov v duchu
hesla: „Menej je viac a nič je zlato.“
Martin Vereš

Novinky v medzinárodnej zmluvnej základni SR

S

tály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Organizácii spojených
národov (OSN) v New Yorku Michal Mlynár predsedal vlaňajšiemu
74. zasadnutiu Šiesteho (právneho) výboru Valného zhromaždenia
OSN (VZ OSN). V období samostatnej Slovenskej republiky sa tak stal
už druhým Slovákom, ktorý predsedal tomuto „vznešenému“ výboru,
ako sa mu zvykne hovoriť. Prvým Slovákom bol Peter Tomka, súčasný
sudca Medzinárodného súdneho dvora v Haagu, ktorý funkciu zastával
v roku 1997. Načrúc hlbšie do časov Československa sa v spojitosti
s predsedníckou stoličkou šiesteho výboru viažu aj mená Václava
Mikulku, Vratislava Pěchotu a Vladimíra Outratu. Prívlastok získal výbor
predovšetkým vďaka svojim pracovným metódam i mandátu. Keďže
rokuje o medzinárodnoprávnych témach, politické záujmy štátov by mali
ísť bokom. Jeho osobitnou a vzácnou črtou je konsenzuálny spôsob

rozhodovania. Ako jediný výbor VZ OSN totiž o substantívnych či
procesných rozhodnutiach nehlasuje.
Minuloročné rokovania výboru boli poznačené politickými tenziami
medzi vybranými delegáciami a hosťovským štátom OSN, prejavujúce sa
v cestovných obštrukciách delegátov i rozličných reštrikciách ich života
v New Yorku. Z hľadiska kodifikácie a rozvoja medzinárodného práva
bol ťažiskový tzv. týždeň medzinárodného práva, ktorého tradičným nosným bodom je debata k správe Komisie OSN pre medzinárodné právo.
Slovenská republika prezentovala svoje pozície k všetkým z tém správy
komisie: kogentným normám medzinárodného práva, všeobecným
princípom právnym a ďalším. Okrem toho sa vo výbore viedli náročné
rokovania k niekoľkým rezolúciám, či už k zločinom proti ľudskosti,
zodpovednosti štátov, alebo právnemu štátu.
Pod taktovkou slovenského predsedníctva výbor dokázal zabezpečiť
pokojný a úspešný priebeh rokovaní a prijať konsenzom celkovo
17 rezolúcií a 8 rozhodnutí, ktoré boli následne formálne prijaté vo
VZ OSN dňa 18. 12. 2019. Priebeh zasadnutia i výsledný jazyk rezolúcií
však ukazujú, že prívlastok výboru sa prinajmenšom stáva nezaslúžený.
Vznešený konsenzuálny spôsob rozhodovania totiž umožňuje ktorémukoľvek štátu zablokovať akýkoľvek návrh. Napriek tomu slovenské
predsedníctvo bolo nadmieru efektívne a delegácie ho vysoko oceňovali.
Znamenalo preto ďalšie výrazné zviditeľnenie sa slovenskej diplomacie
a kvality slovenskej medzinárodnoprávnej školy.
Matúš Košuth
• Foto: SM OSN v New Yorku.
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