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Listopad 2008
Světozor

1. Libyjský vůdce Muamar Kaddáfí při návštěvě
Ruska projevil zájem na těsnějších kontak-
tech s Moskvou v oblasti energetiky. Moskva
by Libyi údajně měla dodat pokusné jaderné
reaktory, jakož i jaderné palivo.

2. Konžská vláda a povstalecké jednotky Lau-
renta Nkundy uzavřely příměří.

3. Vojenský tribunál na Guantánamu odsoudil
na doživotí Jemence Alího Hamzu Ahmada
Bahlula, údajného mediálního poradce Usá-
my bin Ládina.

4. Prezidentem USA byl zvolen Barack Oba-
ma, kandidát Demokratické strany.

4. Ruský prezident Dmitrij Medveděv v parla-
mentu opět pohrozil odvetnými akcemi
v případě rozmístění americké protiraketové
základny ve střední Evropě. Má jít o rozmís-
tění raket Iskander u Kaliningradu.

4. Ministři financí Evropské unie schválili Ma-
ďarsku úvěr ve výši 6,5 miliardy eur k řešení
finanční krize.

6. Vládce himálajského Bhútánu Džigme Khe-
sar Namgjel Vangčuk (28) byl korunován
králem. Je nejmladším monarchou na svě-
tě.

6. Deník The New York Times zveřejnil zprávu
OBSE, podle níž válku na Kavkazu odstar-
toval 7. srpna gruzínský dělostřelecký útok
na jihoosetskou metropoli Cchinvali.

7. Velká Británie přijala novou ústavu pro Falk-
landské ostrovy. Dokument posiluje tamní
demokracii, zároveň ale zaručuje dostatečné
pravomoci Velké Británii tak, aby mohla há-
jit své zájmy.

9. V Budapešti se opět konaly protislovenské
demonstrace. Na východním Slovensku tři
desítky maďarských extremistů provokovaly
v kopiích nacistických uniforem. Slovenská
vláda vyzvala Maďarsko, aby proti extremis-
tům zakročila.

10. Evropská unie oznámila, že obnoví s Rus-
kem rozhovory o novém strategickém part-
nerství. Byly pozastaveny začátkem září v re-
akci na srpnový vojenský zásah v Gruzii.

11. NASA oznámila, že ztratila kontakt se son-
dou Phoenix. Hlavním objevem sondy bylo,
že zjistila pod povrchem Marsu zmrzlou vo-
du. K zemi vyslala 25 000 snímků.

12. Kosovští představitelé vyjádřili nesouhlas
s podmínkami chystané mezinárodní mise
EU, která má v zemi postupně převzít pra-
vomoci OSN.

12. Íránská armáda provedla úspěšný test nové
generace raket Sadžíl typu země-země s do-
letem kolem dvou tisíc kilometrů.

Světozor
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Foto na titulní straně

Zdroj: Nikola Solic, Globe Media/Reuters
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12. KLDR oznámila, že začátkem prosince
ukončí přeshraniční spojení s Korejskou
republikou.

13. Italský premiér Silvio Berlusconi při ofici-
ální návštěvě Turecka prohlásil, že projekt
amerického radaru v Česku je vůči Rusku
„provokace“. Dodal, že by se měl ukončit
proces vzdalování EU, USA a Západu od
Ruska.

14. Summit skupiny zemí G 20 jednal ve Was-
hingtonu o řešení světové finanční krize.
Byla uzavřena dohoda o těsnější spolupráci
průmyslově vyspělých zemí s rychle se roz-
víjejícími státy. Závěrečné prohlášení pod-
pořilo tržní principy, otevřený obchod bez
bariér a otevřený investiční režim. Zmiňuje
se i o regulaci finančních trhů, která má
podporovat dynamiku, inovace a podnikání
ne zbytné pro hospodářský růst, tvorbu pra-
covních míst a snižování chudoby ve světě.

14. Indická sonda přistála v kráteru na jižním
pólu Měsíce.

14. Summit EU–Rusko se dohodl na obnove-
ní dialogu o strategickém partnerství.
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy
požádal Rusko o vyklizení dvou oblastí
v Jižní Osetii. Sarkozy se dohodl s prezi-
dentem Medveděvem na obnově jednání
o rusko-unijní dohodě.

14. Slovenské ministerstvo vnitra rozpustilo
extremistické občanské sdružení Sloven-
ská pospolitost. Podněcovalo prý nenávist
a nesnášenlivost z rasových, národnost-
ních, náboženských a politických důvodů.

15. Ruský prezident Dmitrij Medveděv pro-
hlásil, že Moskva je připravena jednat
s USA o výstavbě protiraketového štítu ve
střední Evropě. Slíbil, že Moskva jako
první vojensky nezasáhne proti základnám
v Česku a v Polsku.

16. Irácká vláda schválila znění americko-irác-
ké dohody, která stanovuje podmínky půso-
bení amerických vojáků v zemi od 1. ledna
2009. Předpokládá, že američtí vojáci z Irá-
ku ode jdou nejpozději do konce roku 2011.

17. Začal platit program ESTA, podle něhož
občané Česka, Slovenska, Maďarska, Es-
tonska, Lotyšska, Litvy a Jižní Koreje mo-
hou cestovat do USA bez víz. Podmínkou
je vyplnění internetového dotazníku a pas
s biometrickými údaji.

17. Somálští piráti unesli u břehů Keni obří
saúdskoarabský ropný tanker, který převá-
žel ropu za zhruba 100 milionů dolarů. Pi-
ráti požadují výkupné ve výši 25 milionů
dolarů.

17. Francouzští a španělští policisté dopadli
šéfa vojenského aparátu ETA Mikela Cari-
koitze Aspiazua Rubina.

18. Britský parlament schválil zákon, podle
něhož se Velká Británie zavazuje, že do ro-
ku 2050 sníží své emise skleníkových ply-
nů o 80 procent.

19. Rusko a Gruzie poprvé od srpnového vá-
lečného střetu zasedly pod záštitou EU,
OSN a OBSE za jednací stůl. Jde o začá-
tek dlouhodobého procesu.

19. Srbsko se rozhodlo reagovat na obžalobu
z genocidy podanou Chorvatskem u haag-
ského soudu protižalobou.

20. Švédský parlament ratifikoval Lisabon-
skou smlouvu.

20. Evropský parlament podpořil zavedení
tzv. modrých karet, které do EU mají při-
lákat kvalifikovanou sílu ze zemí mimo ev-
ropské společenství.

21. Poslanci ruské Státní dumy v závěrečném
čtení schválili prodloužení prezidentského
mandátu ze čtyř na šest let.

23. Zástupci rakouských lidovců a sociálních
demokratů oznámili, že se dohodli na ob-
novení koalice a na společném programu.

23. Rusko odmítlo účast na incidentu, při ně-
mž došlo k napadení prezidentského kon-
voje v Gruzii.

24. Německo oznámilo, že poskytne Islandu
půjčku 318 milionů eur.

25. Obyvatelé Grónska se v referendu vyslovi-
li pro větší autonomii na Dánsku. K dosa-
vadním pravomocem ve školství, zdravot-
nictví, sociální a bytové politice přibude
kontrola nad soudnictvím, policií, vězeň-
stvím a přírodními zdroji.

25. Afghánský prezident Karzáí řekl delegaci
Rady bezpečnosti OSN, že mezinárodní
společenství by mělo rozhodnout, kdy bu-
dou ukončeny vojenské operace v jeho ze-
mi.

25. Při pokračujících protivládních demon-
stracích v Thajsku obsadili demonstranti
dvě letiště v Bangkoku. Thajská vláda zde
vyhlásila výjimečný stav.

26. Údajně dvě desítky teroristů napadly ně-
kolik míst v Bombaji. Zahynulo nejméně
172 lidí. Nejvíce postiženy byly luxusní
hotely Tádž Mahál a Oberoi a židovské
středisko. K odpovědnosti se přihlásila
neznámá skupina Dekánští mudžahido-
vé. Do Bombaje se dostali lodí z Pákistá-
nu. Byli zlikvidování až po 60 hodinách.
Jejich požadavkem bylo propuštění všech
mudžahidů a muslimů z indických věze-
ní.

26. Tálibán zveřejnil na internetu výhružku
několika zemím NATO atentáty, pokud
nestáhnou své jednotky z Afghánistánu.
Týká se USA, Francie, Španělska a Dán-
ska.

27. Irácký parlament schválil irácko-americ-
kou bezpečnostní dohodu, která zakotvuje
nejpozdější odchod amerických vojsk
z Iráku na konci roku 2011.

27. Ministři vnitra EU schválili otevření po-
zemních hranic mezi Unií a Švýcarskem.
Kontroly padnou 12. prosince 2008. Švý-
carsko se stane 25. zemí Schengenského
prostoru.

27. Izraelská ministryně zahraničí Cipi Liv-
niová vyzvala úřadujícího premiéra Ehuda
Olmerta k okamžitému odchodu z funkce.
Je obviněn z korupce.

27. Ruský prezident Dmitrij Medveděv přiletěl
na návštěvu do Venezuely. S prezidentem
Hugo Chávezem jednal o utužení spolu-
práce. Poté odletěl na Kubu, kde s prezi-
dentem Raúlem Castrem jednal zejména
o ekonomické spolupráci.

30. Indický ministr vnitra Šivradž Pátil požá-
dal v reakci na události v Bombaji o zproš-
tění z funkce.

30. Izraelská vláda potvrdila úmysl propustit
do měsíce 250 vězněných Palestinců, ves-
měs stoupenců Fatah.

Česko a svět
3. Srbský prezident Boris Tadič, který v zemi

uvítal českého prezidenta Václava Klause,
ocenil postoj českého kolegy k nezávislosti
Kosova.

11. Prezident Václav Klaus při oficiální ná-
vštěvě Irska povečeřel s hlavním irským
vůdcem kampaně proti Lisabonské
smlouvě, milionářem Declanem Gangle-
yem. Prohlásil se při tom za evropského
disidenta. Od irského ministra zahraničí
Micheála Martina si vysloužil za své pro-
jevy a postoje kritiku: „Některé jeho ná-
zory jsou absurdní, povrchní a falešné,“
řekl šéf irské diplomacie.

17. Občané Česka mohou od tohoto data ces-
tovat do USA bez víz.

17. Česká vláda zakázala vydávat do konce ro-
ku vstupní víza dalším Vietnamcům. Podle
ministra vnitra Langera sílí uvnitř vietnam-
ské komunity organizovaný zločin.

26. Ústavní soud rozhodl, že Lisabonská
smlouva není v rozporu s Ústavou České
republiky, o posouzení požádal Senát.

27. Senát schválil smlouvy, které se týkají ra-
darové základny USA na českém území.

28. Budoucí rakouský ministr zahraničí lido-
vec Michael Spindelegger prohlásil, že
chce vystupovat proti jaderné elektrárně
Temelín.

29. Na pozvání exprezidenta Václava Havla
přiletěl do Prahy na čtyřdenní návštěvu da-
lajlama.

Světozor
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Šedesát let Všeobecné deklarace lidských práv

Letošní prosincové výročí, už še-
desáté, přijetí Všeobecné deklara-
ce lidských práv Organizací spo-

jených národů je vhodnou příležitostí se
znovu zamyslet nad jejich koncepcí
i konceptem, jak se dnes trochu zmate-
ně říká i o věcech méně významných.

Organizace spojených národů byla
v prosinci 1948 novou mezinárodní or-
ganizací, která tápavě usilovala o uzná-
ní své autority, a proto vydala právně
nezávazný dokument, který byl spíše
morálním mementem nedávno skonče-
né světové války, jejíž události a oběti si
dnes přes veškeré rozšiřující se histo-
rické poznání už nedokážeme předsta-
vit, natož je autenticky prožívat. Právě
proto se původní citový apel Všeobecné
deklarace a její autoritativní interpreta-
ce pojmu lidských práv během let změ-
nil, stejně jako se mění vztah současné-
ho globalizovaného světa k jakémukoli
jinému politickému, ideologickému ne-
bo třeba náboženskému univerzalismu.

Jestliže v době vzniku Deklarace se
lidská práva spojovala s přirozenou důs-
tojností a rovnými a nezcizitelnými právy
jako základu spravedlnosti a míru na ce-
lém světě, můžeme dnes konstatovat, že
tato očekávání se splnila jen částečně,
a dokonce jen v některých částech světa.

Pokud jde o pojmosloví (koncepty),
pak třicet článků Všeobecné deklarace
obsahuje slova a pojmy, které jsou ev-
ropským dědictvím, když už ne od Vel-
ké listiny svobod omezující v 13. století
britského jedinovládce, tak alespoň od
Vyhlášení práv člověka a občana z roku
1789 a jeho pozdějších interpretací.
Ale už tehdy francouzští revolucionáři
odložili na neurčito svou deklaraci pod
podlahu Konventu, protože vlast byla
v ohrožení. Francouzské ženy si pak
musely počkat na uznání své rovnosti
a důstojnosti ve volbách až do roku
1945, resp. 1947.

Jakoby velká slova o lidských prá-
vech, důstojnosti, svědomí lidstva
a o svobodě projevovat názory a pře-
svědčení sice vyjadřovala nejvyšší cíle li-
du, ale zároveň také předpokládala růz-

ná omezení, nebo dokonce suspendo-
vání, třeba jen dočasné, lidských práv
v jejich částech i v celku.

A podobně, budeme-li mluvit o kon-
cepci lidských práv, ta sice vzniká díky
historickému vývoji a ideovému kontex-
tu evropské a později i severoamerické
civilizace, ale lidé nejrůznějších ras,
barvy pleti, jazyka, náboženského, poli-
tického nebo jiného smýšlení, národ-
nostního nebo sociálního původu, ma-
jetku, rodu nebo jiného postavení (viz
čl. 2 Všeobecné deklarace) si předsta-
vují lidská práva zejména jako instru-
mentální konstrukci použitelnou spíše
v partikulárním než obecném zájmu.

Kdybychom se dnes pokusili odstranit
pěnu dní, ulpívající na povrchu mediali-
zované politiky lidských práv v součas-
ném světě, zjistíme, že většina předsevzetí
z roku 1948 nejen nebyla uskutečněna,
ale že lidé v následujících šesti desetile-
tích zaujímali postoje a hájili názory,
které původní očekávání spíše popíraly.

Tak postrádáme společného ducha
bratrství (viz čl. 1), nezmizely předsud-
ky o rasové nebo náboženské výlučnos-
ti, o politické nebo národní nadřaze-
nosti či rozdíly majetkové nebo rodové
(čl. 2, odst. 1), a to pokud jde o jednot-
livce, národy a státy (tamtéž odst. 2).
Dodnes se nedaří zajistit právo na život,
svobodu a osobní bezpečnost (čl. 3), za-
bránit, aby se neobchodovalo s lidmi,
nikoli už s otroky nebo nevolníky, ale
s občany chudších států nebo s ženami
nucenými k prostituci v zemích mno-
hem bohatších (čl. 4). Také výzva, aby
nikdo nebyl mučen nebo podrobován
krutému, nelidskému ponižujícímu za-
cházení nebo trestu (čl. 5), zůstala v po-
sledních desetiletích mnohokrát oslyše-
na, stejně jako rovnost před zákonem je
dodnes v mnoha zemích, včetně těch,
které se považují za demokratické, spíše
přáním než skutečností. (čl. 6 a 7).

Podobným způsobem bychom mohli
porovnat i zbývající články Všeobecné de-
klarace s realitou a je až s podivem, jak
málo nás vzrušuje porušování lidských
práv ve vlastní zemi a jak odvážně doká-

žeme protestovat proti útokům na práva
a svobody někde jinde, i když veřejně
uznáváme, že tato práva a svobody jsou
nedělitelné. A tak filmové stars obdaro-
vávají hladovějící, mučení je dovoleno,
pokud se jedná o jen domnělého teroris-
tu, náboženství je důvodem záští a nená-
visti, jedná-li se právě o to náboženství,
které je vírou a kultem těch druhých.

Od chvíle, kdy se zejména v Evropě
stala lidská práva také instrumentem po-
litického boje uvnitř států a mezi národy
(bylo to zejména od doby zahájení hel-
sinského procesu) a ve střední a východ-
ní Evropě jako politický program opozi-
ce alespoň částečně přispěla k politické
změně a návratu práva vlastnit majetek,
nebýt jej svévolně zbaven (viz čl. 17), jsou
lidská práva považována za atribut de-
mokracie, systému považujícího sebe sa-
ma za dosud nejdokonalejší politické
uspořádání. A to ačkoli k evropské tradi-
ci patří také obava z úpadku demokracie
ve prospěch tyranie nebo diktatury.

Ještě větší nejistotu vyvolává akcent
na lidská práva v neevropské části světa,
která si stále ještě pamatuje evropský ko-
loniální výboj a považuje instrumentali-
zaci lidských práv ve světové politice za
úskok, jak říkají vůči euro-americké civi-
lizaci zaujatí politici některých asijských
států, nebo ještě vulgárněji za páchnoucí
naftou. Tak se zrodila jihovýchodněasij-
ská opozice vůči lidským právům v po-
době asijských hodnot, které jsou ale také
spíše instrumentem mezinárodněpolitic-
kého diskursu a konfrontace než univer-
zálním hodnotovým systémem.

Nicméně zpětný pohled na šedesát
let, které uplynuly od optimistických
očekávání roku 1948, není jen pesimis-
tický. Přes všechny svízele zůstává na-
děje, alespoň v jedné části světa, že mít
ideály není planým idealismem, ale že
je možné, jak se pokoušíme v tomto čís-
le Mezinárodní politiky ukázat, pova-
žovat lidská práva za alespoň naznače-
ní cesty, která je obtížná, ale přece jen
jde za zeleným světlem.

-zz-

Úvodník
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Lidská práva

Z hlediska dlouhodobého vývoje
systému mezinárodního práva lze
určit jistě více než jen jediný zá-

kladní milník. Doktrína mezinárodního
práva zdůrazňuje například postupné za-
pojování mimoevropských a nekřesťan-

ských států do systému původně úzce za-
měřeného na evropské země. Nezastupitel-
nou úlohu má také vznik prvních meziná-
rodních organizací, ustálení zákazu útočné
války a později také zákazu použití síly
v mezinárodních vztazích či kodifikace tra-
dičních oblastí mezinárodního práva, jako
jsou například diplomatické právo, mořské
právo a právo mezinárodních smluv.

V rámci důkladné analýzy vývoje mezi-
národněprávního řádu však málo momen-
tů vyniká tak výrazně až dramaticky jako
vznik a rozvoj mezinárodní ochrany lid-
ských práv. Zatímco v klasických odvě-
tvích mezinárodního práva lze sledovat
kontinuitu a opatrné začleňování nových
prvků do staré stavby, je nutné zakotvení
ochrany lidských práv v mezinárodním
právu považovat za revoluční událost. Po
roce 1945 tato změna paradigmatu zna-
menala zavedení nové dimenze do mezi-
národněprávního řádu, který tradičně
sloužil výlučně úpravě soužití suverén-
ních států. Základním kamenem meziná-
rodní ochrany lidských práv je totiž úpra-
va práv jednotlivců. Zatímco standardní
učebnice mezinárodního práva vydané na
přelomu 19. a 20. století či také v mezivá-
lečném období zdůrazňovaly, že práva
a povinnosti podle mezinárodního práva

příslušejí pouze státům a jednotlivec není
subjektem, ale pouze objektem meziná-
rodního práva, současný mezinárodní sys-
tém na ochranu lidských práv upravuje
nejen široký soubor lidských práv a svo-
bod, ale zahrnuje také síť mezinárodních
institucí přístupných přímo jednotlivcům. 

Z tohoto hlediska jistě není překvapují-
cí, že pro laickou veřejnost v České re-
publice je nyní nejpopulárnějším meziná-
rodním orgánem Evropský soud pro lid-
ská práva ve Štrasburku, na který se kaž-
dý rok obracejí desetitisíce stěžovatelů
z celé Evropy. Je jistě dobrým znamením,
že se tato skutečnost stala alespoň v sou-
časné Evropě samozřejmostí. O to více se
ovšem sluší šedesát let po přijetí Všeobec-
né deklarace lidských práv připomenout
začátky a vývoj mezinárodního systému
ochrany lidských práv. 

Vývoj mezinárodní ochrany
lidských práv 
Když po první světové válce vznikla Spo-
lečnost národů jako první univerzálně
koncipovaná mezinárodní organizace, ne-
byla ochrana lidských práv předmětem
jednání. Do nového systému, jehož hlav-
ním cílem mělo být zabránění válečným
konfliktům mezi státy, byly sice začleněny
některé bilaterální smlouvy o ochraně ná-
rodnostních menšin například v Česko-
slovensku, Polsku a Rumunsku. Na zákla-
dě těchto smluv však nebyli subjektem
práv konkrétní jednotlivci, ale pouze stá-
ty, které následně menšinovou otázku na
mezinárodní úrovni instrumentalizovaly
ve svůj vlastní politický prospěch. 

Oproti úpravě Společnosti národů, kte-
rá plně vychází z tradiční koncepce mezi-
národního práva, Charta Organizace spo-
jených národů naznačuje nový přístup
k lidským právům po roce 1945. Na zá-
kladní lidská práva odkazuje nejen pream -
bule Charty. Ochrana lidských práv je de-
finována dokonce jako jeden z hlavních
cílů organizace a hlavní konkrétní pravo-
moci v této oblasti jsou svěřeny například
Valnému shromáždění a Hospodářské
a sociální radě. Aktivity a snažení Organi-
zace spojených národů v oblasti lidských
práv dosáhly prvního vrcholu dne 10. pro-
since 1948, kdy byla Všeobecná deklarace
lidských práv na Valném shromáždění

Všeobecná
deklarace

lidských
práv 

ve světle
vývoje

mezinárodního práva

Harald 
Christian 
Scheu

Mezinárodní systém bývá většinou po-
važován za poměrně stabilním systém,
v němž výraznější změny probíhají po-
maleji než na úrovni jednotlivých států.
Hlavní prvky tohoto systému, jako napří-
klad Organizace spojených národů,
jsou proto zpravidla koncipovány nikoli
v dimenzi jednoho či dvou funkčních
období národních vlád, ale na dlouhá
desetiletí, či dokonce staletí. Za běž-
ných okolností proto životnost klíčových
mezinárodních smluv značně přesahuje
platnost konkrétních národních zákonů.
Tento základní předpoklad platí, s urči-
tými výhradami, také v současné době,
která se pod tlakem globalizace světo-
vých trhů a mediální veřejnosti vyznaču-
je urychlováním celé řady rozhodova-
cích procesů. 
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přijata 48 hlasy. Osm států včetně Česko-
slovenska se tehdy hlasování zdrželo.

Ačkoli byla Všeobecná deklarace lid-
ských práv přijata pouze na úrovni poli-
tické rezoluce postrádající přímou právní
závaznost, byl tento dokument obecně
vnímán jako podnět k přijetí mnoha dal-
ších mezinárodních dokumentů na ochra-
nu lidských práv. Takový vývoj se ovšem
ne vždy řídil hlediskem konzistentnosti
a logického uspořádání mezinárodní
úpravy. Naopak, rozhodujícím impulsem
byly často protikladné politické koncepce.
Obdobně jako řada jiných mezinárodních
otázek se v období studené války stala ta-
ké ochrana lidských práv bitevním polem
ideologické války Západu a Východu. 

Výsledky ideologizace lidských práv ná-
zorně vystihl český právník Karel Vašák,
který ve svém modelu ze sedmdesátých let
20. století členil lidská práva na tři gene-
race. První generace měla vycházet ze zá-
padního liberálního pojetí lidských práv
jako účinné obrany proti zásahům státní
moci do soukromé sféry. Druhá generace
byla ztotožněna s komunistickou koncepcí
pozitivních nároků jednotlivců na státní
podporu v různých sociálních oblastech.
Pojem třetí generace reagoval na určitou
poptávku rozvojových zemí, jejichž situa-
ce byla vysvětlována dědictvím kolonialis-
mu. Zájmům rozvojových zemí měla od-
povídat koncepce kolektivní solidarity vy-
jádřené například v právu na mír, v princi-
pu sebeurčení národů či v právu na zdravé
životní prostředí.

V oblasti tvorby mezinárodního práva
se ideologické rozpory promítly do roz-
dílných právních dokumentů kodifikují-
cích mezinárodní a regionální standardy
lidských práv. Zatímco Všeobecná dekla-
race lidských práv v roce 1948 zahrnula
jak práva tzv. první generace, tak i práva
tzv. druhé generace, byla tato jednotná
úprava v roce 1966 rozdělena na dvě sa-
mostatné úmluvy, a to konkrétně na Mezi-
národní pakt o hospodářských, sociálních
a kulturních právech a na Mezinárodní
pakt o občanských a politických právech.
Do obou paktů byl navíc začleněn princip
sebeurčení národů jako projev tzv. třetí ge-
nerace lidských práv. Tato poslední gene-
race lidských práv byla z pochopitelných
důvodů zvlášť zřetelně zohledněna

v Africké chartě lidských práv a práv ná-
rodů z roku 1981.

S ohledem na skutečnost studené války
a na nevyhnutelnou ideologizaci meziná-
rodních otázek je však třeba upozornit na
to, že zatímco snahy například o řešení prob-
lémů souvisejících s mezinárodním eko-
nomickým řádem či udržováním světového
míru byly dlouhodobě paralyzovány, nebyla
oblast ochrany lidských práv poznamená-
na podobným ochromením. Ve skuteč-
nosti se jednotlivé mechanismy na ochranu
lidských práv a základ-
ních svobod jednotlivců
neustále rozrůstaly. 

V návaznosti na prin -
cipy, které byly prokla-
movány ve Všeobecné
deklaraci lidských práv,
vznikla celá řada práv-
ních a politických ná-
strojů jak na univerzální,
tak i regionální úrovni.
Kodifikace lidských práv
a jejich aktivního moni-
torování se kromě Or-
ganizace spojených ná-
rodů ujaly také Meziná-
rodní organizace práce,
Organizace OSN pro vý-
chovu, vědu a kulturu (UNESCO) či Svě-
tová zdravotnická organizace. V regionálním
rámci byly vypracovány komplexní mode-
ly ochrany lidských práv pod egidou Or-
ganizace amerických států, Organizace
africké jednoty, resp. od roku 2002 Afric-
ké unie, Organizace islámské konference,
Ligy islámských států a Organizace pro bez-
pečnost a spolupráci v Evropě. 

Za nejvyvinutější regionální model
ochrany lidských práv je ovšem právem
označován systém vytvořený Radou Evro-
py, přičemž v centru tohoto systému stojí
výše zmíněný Evropský soud pro lidská
práva, který závazným způsobem rozho-
duje spory týkající se výkladu Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv a základ-
ních svobod. Skutečnost, že ani tento roz-
vinutý mechanismus na ochranu lidských
práv nepředstavuje poslední fázi vývoje,
dokumentují současné diskuse o konku-
renci mezi standardem Rady Evropy
a standardem Evropské unie. Případné
rozpory mezi judikaturou Evropského

soudu pro lidská práva na jedné straně
a Evropským soudním dvorem na straně
druhé nejsou jen zajímavým teoretickým
problémem, ale také praktickou výzvou
pro soudce a právníky obou soudů. 

V souvislosti s přínosem různých mezi-
národních organizací a orgánů v oblasti
ochrany lidských práv nelze opomenout ne-
zastupitelnou úlohu různých nevládních or-
ganizací, které monitorují dodržování lid-
ských práv také v nejméně dostupných ze-
mích světa, šíří informace o mezinárodních

standardech, a přede-
vším mobilizují svě-
tovou veřejnost pro-
střednictvím mediál-
ních kampaní. Ne-
ocenitelná je podpo-
ra, kterou nevládní
organizace poskytují
obětem porušení lid-
ských práv. Přes ur-
čité rozpaky, které
může příliš aktivis-
tický postup někte-
rých nevládních or-
ganizací místy vyvo-
lat u politicky odpo-
vědných orgánů,
a řadu těchto rozpa-

ků například Václav Klaus vyjádřil v po-
někud pejorativním výrazu „NGOismus“,
je nesporné, že by mezinárodní systém
ochrany lidských práv nemohl fungovat bez
přínosu nevládních organizací. 

Aktuální problémy
mezinárodní ochrany
lidských práv
Všeobecnou deklaraci lidských práv, jak
byla přijata v roce 1948, lze považovat za
určitý politický rámec, který byl postupně
naplněn stále komplexnějšími právními
mechanismy. Do tohoto rámce byly v růz-
né míře a různými způsoby zapojovány
státy, mezinárodní organizace, nevládní
organizace a nakonec i jednotlivci. Zmí-
něné ideologické rozpory, ale také faktic-
ké kulturní, sociální a ekonomické rozdí-
ly byly hlavním důvodem, proč meziná-
rodní ochrana lidských práv působila za-
čátkem devadesátých let minulého století
jako roztroušená, nepřehledná, a částečně
dokonce protikladná úprava. Konec stu-

Současný
mezinárodní systém
na ochranu lidských
práv upravuje nejen
široký soubor
lidských práv
a svobod, ale
zahrnuje také síť
mezinárodních
institucí přístupných
přímo jednotlivcům.
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dené války, jenž byl vnímán nejen jako ví-
tězství jednoho politického modelu nad
druhým, ale také jako vítězství ideje lid-
ských práv, představil vhodnou příležitost
k hlubší reflexi problematiky mezinárodní
ochrany lidských práv.

Významnou příležitost, jak zjednodušit
mezinárodní systém ochrany lidských
práv, odstranit jeho nadbytečné a proti-
chůdné prvky a zefektivnit jeho fungování,
poskytla Světová konference o lidských
právech, která se v roce 1993 konala ve
Vídni. Velká očekávání spojená s tímto
summitem ovšem nebyla z velké části na-
plněna. Přes 170 vrcholných představitelů
států pod dozorem zástupců více než 1500
nevládních organizací sice usilovalo o no-
vou koncepci lidských práv a v závěreč-
ném dokumentu z konference výslovně
opustilo ideologické členění lidských práv
na různé generace a na důležitější a méně
důležité kategorie práv. Prohlásili, že veš-
kerá lidská práva jsou univerzální a nedě-
litelná a zaslouží si stejný význam a důraz.
Ve skutečnosti však byla velkolepá dekla-
race zastíněna dramatickými událostmi
v souvislosti s rozpadem bývalé Jugoslávie
a dalšími ozbrojenými konflikty ve světě,
které byly doprovázeny masivním porušo-
váním lidských práv, a dokonce jeho nej-
horší formou, kterou je genocida. Navíc se
ve Vídni ukázalo, že místo původně domi-
nujícího antagonismu mezi Západem
a Východem budou nyní hlavní rozpory
v oblasti mezinárodní ochrany lidských
práv vycházet z geopolitické konstelace
Sever–Jih. Jasnou opozici proti jednotné
univerzální koncepci všech lidských práv
od té doby výrazně formulovaly také ně-
které asijské a islámské státy.

Z tohoto hlediska není divu, že Světo-
vá konference o lidských právech z roku
1993 nevedla ke sjednocení a zjednoduše-
ní mezinárodní úpravy. Naopak, přímo
v návaznosti na vídeňský summit vznikla
další instituce, a to konkrétně Úřad Vyso-
kého komisaře OSN pro lidská práva. Ta-
ké pokračoval proces přijímání nových
úmluv a vytvoření nových orgánů. Před
dvěma roky zahájila svou činnost Rada
OSN pro lidská práva jakožto nástupce
Komise OSN pro lidská práva. V kom-
plexní síti nejrůznějších mezinárodních
institucí a nástrojů je pro každého zúčast-

něného aktéra stále složitější ospravedlnit
a legitimovat svůj konkrétní mandát v ob-
lasti monitorování lidských práv. Vzhle-
dem k tomu, že finanční zdroje investova-
né do ochrany lidských práv jsou na mezi-
národní úrovni přirozeně omezeny, lze
předpokládat, že rozpočtová politika
mezinárodních organizací a jejich člen-
ských států bude určovat hranici dalšímu
rozvoji systému.

Šedesát let po přijetí Všeobecné dekla-
race lidských práv zůstává mezinárodní
ochrana lidských práv neuzavřenou kapi-
tolou. Také v blízké budoucnosti zůstane
jedním z klíčových momentů mezinárod-
něprávního řádu. Teroristické útoky na
jedné straně, ale také různé prostředky bo-
je proti organizovanému mezinárodnímu
terorismu na straně druhé vyvolávají celou
řadu lidskoprávních otázek. V souvislosti
s moderními technologiemi sledování
osob je nutné, aby nejen evropské státy de-
finovaly a efektivně prosazovaly ochranu
soukromí a osobních údajů. Aktuální mož-
nosti biomedicíny a výzkumu lidského ge-
nomu představují další zásadní výzvu.

Z hlediska těchto současných diskusí
o lidských právech může Všeobecná de-
klarace lidských práv místy působit jako
zastaralý dokument mající pouze historic-
ký význam. Čím komplexnější jsou uni-
verzální a regionální úpravy lidských práv
a mechanismy na zajišťování jejich reali-
zace, tím nutnější je ovšem návrat k vý-
chozí koncepci lidských práv, jejíž výhoda
spočívala v její ucelenosti a přehlednosti.
A přes veškerou skepsi a kritiku, kterou
světová veřejnost reaguje na systematické
porušování závazných standardů lidských
práv v celé řadě států, je třeba si uvědo-
mit, že různé formy protestů proti poru-
šování lidských práv jsou dnes samozřej-
mou součástí mezinárodní agendy. Tato
skutečnost sama o sobě jistě není důvo-
dem velké oslavy, nicméně dokazuje, jak
výrazně se mezinárodněprávní řád změnil
v důsledku procesu zahájeného přijetím
Všeobecné deklarace lidských práv. 

Harald Christian Scheu je
docentem na Katedře evropského práva
Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. 

Symbolické
Všeobecné 

Štěpánka
Zemanová

Desátého prosince uplynulo
šedesát let ode dne, kdy
Valné shromáždění OSN
schválilo Všeobecnou de-
klaraci lidských práv. Mezi-
národní standard ochrany
lidských práv, k jehož formo-
vání Deklarace napomohla,
se během této doby značně
posunul. Vedle politických
instrumentů typu Deklarace
se jeho součástí staly práv-
ně závazné univerzální a re-
gionální mezinárodní smlou-
vy s více či méně propraco-
vanými kontrolními mecha-
nismy. Přesto Všeobecná
deklarace neupadá v za-
pomnění a její význam se
nesnižuje. Nejenže stále
slouží jako cenný nástroj při
postupu proti represivním
režimům, jež odmítají pří-
slušné mezinárodněprávní
instrumenty akceptovat. Pro
mezinárodní společenství
zůstává také důležitým sym-
bolem pozitivních výsledků
úsilí za lidská práva v ději-
nách i slepých ulic a problé-
mů, jež toto úsilí od prvopo-
čátku provázejí. Zkusme na
ni v krátkosti nahlédnout
z tohoto úhlu.
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Odkaz minulosti
Vytvoření textu symbolického významu
bylo jedním z dílčích cílů týmu stojícího
u jeho zrodu. Podle Eleanor Roosevelto-
vé, první předsedkyně Komise pro lidská
práva – orgánu pověřeného sestavením
Deklarace, autoři chtěli, aby se Deklarace
stala jakousi Magnou Chartou celého lid-
stva a aby její přijetí představovalo ve vý-
voji lidských práv milník srovnatelný s vy-
hlášením francouzské Deklarace práv člo-
věka a občana nebo americké Listiny
práv. Ačkoli text obsahuje všehovšudy tři-
cet stručných článků, snažili se v něm od-
razit významné etapy historie lidských
práv i různé názorové střety provázející
vývoj koncepce lidských práv.

Přestože Všeobecná deklarace není po-
drobněji strukturována, lze v ní vymezit
několik částí. První, tvořená čl. 1–2, se tý-
ká rovnosti všech lidí bez ohledu na jejich
původ, rasu, pohlaví, náboženství, politic-
ké smýšlení nebo jiné postavení. Vzhle-
dem k šíři aspektů, které zahrnuje, může
být chápána jako odraz nejrůznějších fo-
rem boje za zrovnoprávnění počínaje sta-
rověkými povstáními otroků, přes nábo-
ženské konflikty středověku a novověku
až po aktuální snahy o zlepšení postavení
handicapovaných osob, sexuálních men-
šin nebo původního obyvatelstva. Druhá
část, obsažená v čl. 3–19, představuje tzv.
první generaci občanských práv a svobod,
postupně formulovanou v období osví-
cenství. Třetí, zahrnující čl. 20–26, odráží

politický, sociální a ekonomický pokrok
spojený s průmyslovou revolucí. Čtvrtá,
sestávající z čl. 27–28, připomíná poža-
davky společenské a národní solidarity
vznášené opakovaně od konce 19. století.
Články 29 a 30 pak lze po-
važovat za nadstavbu, vy-
mezující okolnosti, za
nichž mají být práva jed-
notlivce realizována v jed-
notlivých státech. 

Univerzalita
a relativita
lidských práv
Pokud překročíme rámec
vlastního textu, mohou být
debaty vedené při přípravě
Všeobecné deklarace chá-
pány jako předznamenání
některých významných ak-
tuálních diskusí o charak-
teru mezinárodního stan-
dardu lidských práv. Zejména evokují
otázky, jak lidská práva souvisejí s  nábo-
ženskými představami o světě a nakolik
k vzniku mezinárodního standardu ochra-
ny lidských práv přispěla různá světová
náboženství, jak silný byl při jeho vytváře-
ní vliv západní civilizace a jestli kores -
ponduje i s hodnotovými systémy dalších
světových civilizačních celků. 

Mezinárodní standard ochrany lidských
práv bývá někdy zatracován pro svůj západní
(euro-americký) původ. Ve vztahu k Vše -

obecné deklaraci se poukazuje na skuteč-
nost, že v době jejího přijímání ve Valném
shromáždění OSN zasedalo pouze necelých
šest desítek z dnešních téměř dvou set člen-
ských států. Zastoupeny nebyly zejména ob-

lasti, které se do-
sud nevymanily
z koloniálního po-
dručí, a země ne-
soucí vinu za
vznik druhé svě-
tové války. V rám-
ci přípravných
prací se však Ko-
mise snažila pro-
pojit perspektivy
různých civiliza-
cí, jejich nábo-
ženství, etických
tradic či psaného
i zvykového prá-
va. Významnou
měrou jí k tomu

napomohla i UNESCO, která na základě
zvlášt ního dotazníku shromáždila stanoviska
řady myslitelů z celého světa. Jako členové
Komise nebo jako odborníci oslovení
UNESCO se tak k textu vedle Američanky
Rooseveltové, Francouzů René Casinna
a Teilharda de Chardina, Kanaďana Johna
Humpreye, Španěla Salvadora de Maderiagy
nebo Poláka Sergia Hessena mohl vyjádřit
například libanonský filosof Charles Malik,
vůdce indického národněosvobozeneckého
hnutí Mahátmá Gándhí, indický básník a fi-

Ačkoli text obsahuje
všehovšudy třicet
stručných článků,
snažili se v něm
odrazit významné
etapy historie
lidských práv i různé
názorové střety
provázející vývoj
koncepce lidských
práv.

významy
deklarace
lidských 
práv
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losof Hamajun Kabir, čínský diplomat
Peng-Čun Čang nebo chilský zmocněnec
u OSN Hernan Santa Cruz.

Realismus versus
idealismus
V ještě obecnější rovině Všeobecná dekla-
race a okolnosti jejího vzniku symbolizují
střety mezi reálpolitikou a idealistickými
přístupy k mezinárodním vztahům. Myš-
lenka vytvoření katalogu rovných a nezci-
zitelných práv náležejících každému jed-
notlivci výrazně zesílila v průběhu druhé
světové války, které padlo za oběť více než
55 milionů lidí. Jejím vyjádřením se
v tomto období staly čtyři svobody zfor-
mulované americkým prezidentem Fran-
klinem Delano Rooseveltem a uznané řa-
dou dalších zemí, členů protihitlerovské
koalice. Přestože zejména díky Roosevel-
tovi a jeho britskému protějšku Winstonu
Churchillovi stála v pozadí vzniku pová-
lečného uspořádání, její prosazení nebylo
těsně po bezprostřední konfrontaci s vá-
lečnými útrapami jednoduché. Ani zmí-
nění státníci neměli zcela volné ruce.
Roosevelt nemohl přehlížet hlasy velmi
konzervativních, rasisticky orientovaných
skupin amerických voličů. Churchill zase
balancoval mezi humanistickými ideály
a praktickými potřebami britského impe-
rialismu. Jejich partnerem při vytváření
nové architektury mezinárodního systé-
mu byl navíc Josef Visarionovič Stalin,
představitel velmi represivního totalitního
režimu.

Zmíněné faktory ovlivnily jednání o vy-
tvoření Organizace spojených národů
v přípravné fázi na Jaltě a v Dumbarton
Oaks i v závěrečném stadiu na konferenci
Spojených národů, zasedající od dubna
do června 1945 v San Francisku. Naděje,
že by katalog mohl být obsažen již v Char-
tě Organizace spojených národů, panující
zejména v západních nevládních organi-
zacích, ale poměrně rozšířená též v La-
tinské Americe, se nenaplnila. 

Když se posléze myšlenku, že by OSN
měla zformulovat mezinárodní standard
ochrany lidských práv, přece jen podařilo
prosadit, předpokládalo se, že mu Komise
pro lidská práva, ustavená na jaře 1946,
dá formu mezinárodní smlouvy. Většina
vlád však nestála o to, aby lidská práva ja-

ko závazky zakotvené v mezinárodněpráv-
ním instrumentu byla na mezinárodní
úrovni též vynutitelná. I významní nosite-
lé ideje lidských práv v období druhé svě-
tové války, USA a Velká Británie, chtěli
lidská práva spíše exportovat. Nebyli při-
praveni předat v této oblasti část svých
pravomocí mezinárodní instituci a podro-
bit se případně jejím verdiktům, pokud by
začala fungovat jako jakýsi odvolací soud
ve vztahu k vnitrostátním justičním orgá-
nům. Komise pro lidská práva proto záhy
dospěla k závěru, že mezinárodní situace
k přijetí paktu o lidských právech ještě ne-
nazrála. Namísto mezinárodní smlouvy
začala vznikat právně nezávazná deklara-
ce. 

Význam aktivistů
a nevládních organizací
V další možné perspektivě se Všeobecná
deklarace jeví jako připomínka role řady
významných osobností i bezpočtu málo
známých bojovníků za lidská práva v ce-
lém světě, jejich vysokého nasazení
i obětí, které dnes a denně prosazování
lidských práv napomáhají… V souvislos-
ti s Deklarací může být za synonymum
takového úsilí považováno především
jméno Eleanor Rooseveltové. Vdova po
americkém prezidentovi se svou organi-
zační prací zasloužila o to, aby doku-
ment vznikl v relativně krátkém čase. Po
skončení své práce v Komisi pro lidská
práva se pak stala jednou z čelných
představitelek mezinárodního hnutí za
práva žen. 

Situace v OSN v období před přijetím
dokumentu zároveň svědčí o vysokém vý-
znamu nevládního sektoru v boji za lidská
práva, neboť právě tlak různých občan-
ských sdružení a hnutí napomohl tomu,
aby myšlenka začlenění lidských práv do
poválečného uspořádání nebyla po skon-
čení bezprostřední konfrontace s válečný-
mi zvěrstvy opuštěna. Nevládní organiza-
ce prosadily, aby na rozdíl od návrhů vze-
šlých z Dumbarton Oaks byla v Chartě
OSN zdůrazněna víra „v základní práva,
důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rov-
ná práva mužů i žen a národů velikých
i malých“ a cíl „uskutečňovati mezinárodní
součinnost řešením mezinárodních problé-
mů rázu hospodářského, sociálního, kultur-

ního nebo humanitního a podporováním
a posilováním úcty k lidským právům a zá-
kladním svobodám pro všechny bez rozdílu
plemene, pohlaví, jazyka nebo nábožen-
ství“. Od nich se pak mohly odvíjet další
konkrétnější kroky – například v podobě
šesti desítek deklarací a mezinárodních
smluv, které k problematice lidských práv
OSN dosud přijala.

Světlé i temné stránky
národních dějin
Pro mnohé státy Deklarace představuje
zrcadlo reflektující světlé i temné strán-
ky jejich národních dějin. Již první zase-
dání Valného shromáždění se zabývalo
konkrétním návrhem mezinárodního ka-
talogu lidských práv. Zástupci Panamy,
kteří jej předložili, se tehdy opírali o in-
tenzivní podporu Kuby – státu symboli-
zujícího v dnešním světě totalitu i pošla-
pávání lidských práv... Jakýmsi českoslo-
venským paradoxem se zase stalo, že jed-
na z významných odborných debat o po-
době katalogu lidských práv a o vynuce-
ní závazků v něm obsažených proběhla
v září roku 1947 v rámci 42. konference
Asociace pro mezinárodní právo na pů-
dě Univerzity Karlovy. Při hlasování
o Všeobecné deklaraci delegace (již ne-
demokratického a do sovětského podru-
čí spadajícího) Československa přísluš-
nou rezoluci Valného shromáždění ne-
podpořila…

Každému příslušníku lidského pokole-
ní Deklarace i Den lidských práv slavený
pravidelně při příležitosti výročí jejího
přijetí konečně připomíná, že standard
lidských práv patří k významným výdo-
bytkům, kterých mezinárodní společen-
ství dosáhlo v průběhu 20. století. Záro-
veň však upozorňuje, že je stále zapotřebí
pracovat na jeho zdokonalování i na co
nejširším uplatnění v každodenním živo-
tě… 

Pozn. Stať vznikla jako součást řešení gran-
tu GA ČR 407/06/P020.

Štěpánka Zemanová je
odbornou asistentkou na Fakultě
mezinárodních vztahů VŠE
. zemanova@vse.cz

MP12_08:MP01_08  11.12.2008  4:28  Page 8    (Black/Black plate)



2008 Mezinárodní politika 12 9

Lidská práva

Absence jasné koncepce
Lidskoprávní zahraniční politika České
republiky postrádá jasně zformulovanou
koncepci, o kterou by se mohla opírat.
Návrh takové koncepce sice vznikl již
v roce 2002 (Koncepce české zahraniční
politiky v oblasti lidských práv na období let
2000–2002), nebyl ale považován za příliš
zdařilý, a proto se brzy přestal používat.
Jako hlavní východisko lidskoprávní za-
hraniční politiky následně sloužila a vlast-
ně stále slouží obecná Koncepce zahranič-
ní politiky ČR na léta 2003–2006. Doku-
ment se otevřeně hlásí k hodnotám lid-
ských práv, demokracie a vlády práva, ne-
specifikuje ale, jaké konkrétní cíle si ČR
ve vztahu k nim klade a jakými nástroji je
hodlá realizovat.

Ve snaze přispět k alespoň dílčímu vy-
jasnění těchto otázek vypracovalo Minis-
terstvo zahraničních věcí ČR, coby hlavní
garant politiky v dané oblasti, několik úže-
ji pojatých textů. Jedná se zejména o Kon-
cepci transformační spolupráce (2005), kte-
rá určuje postupy při realizaci projektů na
„podporu demokracie a obhajobu lidských
práv, /…/ vytváření a posilování demokratic-

kých institucí, právního státu, občanské spo-
lečnosti a zásad řádné správy věcí veřej-
ných“ (bod 2), a o interní materiál nazva-
ný Tematické priority zahraniční politiky
ČR v oblasti lidských práv (2007), který
charakterizuje prioritní témata české lid-
skoprávní zahraniční politiky. Další oblas-
ti blíže regulovány nejsou, a při jejich ře-
šení tak Česká republika musí vycházet
buď ze zažitých zvyklostí a tradic (ty ur-
čují například prioritní lidskoprávní ze-
mě), nebo z jednorázově přijatých politic-
kých rozhodnutí. 

Absence lidskoprávní koncepce je vý-
slednicí mnoha faktorů, mezi něž patří
například časté střídání zahraničněpoli-
tické reprezentace či to, že danou agen-
dou se v české státní správě zabývá ome-
zený okruh lidí, kteří jsou plně vytíženi
úkoly operativního charakteru a na vytvá-
ření komplexnějších materiálů jim nezbý-
vá čas. Přijetí ucelené koncepce by přitom
přineslo mnoho pozitiv. Především by na-
pomohlo k vyjasnění toho, kam česká lid-
skoprávní zahraniční politika vlastně smě-
řuje, což je informace důležitá jak pro ex-
terní partnery, tak pro Českou republiku

samotnou. Koncepce by také usnadnila
monitoring toho, čeho (a proč) se na
mezinárodní scéně daří, nebo naopak ne-
daří dosahovat, přispěla by k zajištění vět-
ší transparentnosti a koherence přístupu
a napomohla spolupráci mezi relevantní-
mi aktéry. Fungovala by i jako formální
záruka toho, že naše lidskoprávní priority
zůstanou dlouhodobě stabilní, a Česká re-
publika tak bude na mezinárodní scéně
působit jako předvídatelný aktér.

Nadměrná politizace
a vysoká míra centralizace
České lidskoprávní zahraniční politice bý-
vá vyčítána nadměrná politizace a vysoká
míra centralizace. Obě výtky jsou do
značné míry oprávněné. Prosazování lid-
skoprávních standardů ve světě je v České
republice skutečně považováno za záleži-
tost politické, nikoli například právní ne-
bo etické povahy. Platí to zejména v po-
sledních letech, což mimo jiné potvrdil
fakt, že v roce 2007 došlo na MZV k pro-
pojení lidskoprávní agendy s agendou
transformační (tedy s šířením demokra-
cie) a odbor, jenž dostal obě agendy na

Účel,
nebo

prostředek?
Lidská práva

v zahraniční politice
České republiky

Veronika Bílková

Prosazování lidských práv a šíření demokracie a vlády práva patří mezi dlouhodobé priority české zahraniční poli-
tiky. Absence jasné koncepce, nadměrná politizace, vysoká míra centralizace a značná selektivita přístupu však
vyvolávají kritiku a přinášejí pochyby o tom, zda jsou lidská práva pro Českou republiku skutečně konečným úče-
lem, o jehož uskutečnění usiluje, nebo jen vhodným prostředkem, který využívá při sledování jiných svých zájmů.
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starost, tj. odbor lidských práv a transfor-
mační politiky (LPTP), byl ze sekce práv-
ní přeřazen do sekce politické. To, že
ústřední orgán státní správy vnímá otázky
svěřené do jeho kompetence politicky, ne-
ní nic divného. Děje se tak ve všech ob-
lastech veřejného života, sféra lidskopráv-
ní nicméně v tomto ohledu vykazuje jistá
specifika. Vyvstává zde totiž dilema, jak
integrovat lidská práva do oficiální politi-
ky státu a současně zabránit tomu, aby
koncept nepřestal sloužit jako nástroj kon-
troly veřejné moci primárně svěřený do
rukou jednotlivců.
Česká republika
svým jednostran-
ným upřednostňo-
váním prvního
z obou aspektů
prozatím dané di-
lema neřeší příliš
úspěšně.

Další kritizova-
ný aspekt, vysoká
míra centralizace,
se odvíjí od toho,
že prakticky všech-
ny zahraniční lid-
skoprávní aktivity
zajišťuje Minister-
stvo zahraničních
věcí ČR, resp.
LPTP. Další státní
orgány včetně například ministryně vlády
ČR pro lidská práva a národnostní menši-
ny nebo Rady vlády pro lidská práva, se
angažují minimálně, neboť těžiště jejich
činnosti spočívá na vnitrostátní rovině.
Poměrně malou roli zde sehrává rovněž
nevládní sektor, jehož iniciativy zůstávají
omezeny na několik málo oblastí (projek-
ty transformační spolupráce, pravidelné
protestní akce proti určitým zemím, orga-
nizace konferencí aj.) a jemuž dominuje
pár vybraných privilegovaných subjektů
(například Člověk v tísni). Za zmínku sto-
jí i to, že na rozdíl od jiných zemí ne-
má Česká republika specializovaný vědec-
ký ústav, který by zkoumal lidská práva
a jejich zahraničněpolitické ukotvení,
a větší zájem tématu nevěnují ani odbor-
níci a média. Výslednou podobu české lid-
skoprávní zahraniční politiky tak určuje či
ovlivňuje relativně úzký okruh aktérů

a jen zřídka se tato oblast stává předmě-
tem veřejné debaty (a tím méně veřejné
kontroly, či dokonce veřejné kritiky).

Selektivita přístupu 
Další výtky vůči české lidskoprávní zahra-
niční politice se týkají selektivity jejího
přístupu. Ta se projevuje hned v několika
rovinách. Česká republika především ji-
nak „měří“ sobě a jinak dalším státům,
k čemuž přispívá i to, že u nás existuje po-
měrně strohé odlišení vnitrostátní a mezi-
národní dimenze dodržování lidských

práv. Obě dimenze řeší odlišná témata
a podléhají pravomoci vzájemně rozdíl-
ných institucí, přičemž kooperace či
aspoň koordinace mezi nimi je minimál-
ní. To vede k některým paradoxním situa-
cím, kdy například Česká republika de-
klaruje za svůj zahraničněpolitický cíl boj
proti beztrestnosti pachatelů genocidy
a jiných závažných zločinů, současně ale
sama dlouhá léta odmítá ratifikovat statut
Mezinárodního trestního soudu, jenž má
tento boj zajišťovat. Nebo kdy ČR finan-
cuje projekty výchovy k lidským právům
v jiných zemích, aniž by tuto problemati-
ku měla dostatečně integrovánu do svých
vlastních školských programů. Užší pro-
pojení obou dimenzí lidskoprávní politiky
by přitom bylo všestranně výhodné, ne-
boť by přispělo k dalšímu zkvalitnění sys-
tému ochrany lidských práv v České re-
publice, zvýšilo by důvěryhodnost naší ze-

mě na mezinárodním poli a zlepšilo by
možnost „působit příkladem“.

Selektivní přístup je aplikován rovněž
ve vztahu k cizím státům. V centru po-
zornosti lidskoprávní zahraniční politiky
České republiky se dlouhodobě nacházejí
tři země, a to Barma, Bělorusko a Kuba.
V oblasti transformační spolupráce k nim
pak dále přistupují Bosna a Hercegovina,
Gruzie, Irák, Kosovo, Moldavsko, Srbsko
a Ukrajina. Výběr odráží jak vlastní zájmy
ČR, jež se v tomto kontextu odvolává na
dobrou znalost politického zřízení cílo-

vých států a historický dluh vůči obyvatel-
stvu totalitních států, tak snahu o určitou
specializaci v rámci Evropské unie
a OSN. To, že se Česká republika primár-
ně zaměřuje na situaci v několika zemích
světa, je vcelku přirozené a odpovídá to
možnostem státu naší velikosti a politické
i ekonomické síly. Oprávněné rozpaky již
ovšem vyvolává fakt, že teritoriální spe-
cializace se pro ČR mnohdy stává zámin-
kou k přehlížení lidskoprávních problémů
v jiných oblastech světa. Tak například
Česká republika vytrvale kritizuje činy to-
talitního režimu na Kubě, nikdy se však
oficiálně nevyjádřila k porušením lid-
ských práv, k nimž docházelo na vojenské
základně USA Guantánamo, umístěné na
tomto ostrově. Daný postoj snižuje kredi-
bilitu ČR scéně a posiluje přesvědčení, že
naše země v lidskoprávní oblasti používá
dvojí (ne-li vícerý) metr.

Česká republika přistupuje
k lidskoprávní agendě značně
selektivně, neboť různé
země poměřuje 
vzájemně odlišným 
metrem a své 
tematické 
priority 
prosazuje 
s velkou 
dávku 
nekonzistence.
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Česká zahraniční politika se vydala cestou úsilí o respekt
k lidským právům ve světě kombinací tradičních prostřed-
ků s aktivitami na podporu demokracie. Tento přístup
označovaný jako transformační politika není ojedinělý, stá-
le je však i v Evropské unii přístupem poměrně avantgard-
ním. Demokracie a lidská práva jsou konstrukčním princi-
pem projektu evropské integrace. Amsterdamská smlouva
z roku 1999 sice zahrnuje mezi pět základních cílů zahra-
niční politiky „rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát,
jakož i dodržování lidských práv a základních svobod“, Ev-
ropská unie však doposud své pojetí tohoto cíle nedefino-
vala. Česká republika v rámci svého předsednictví hodlá
utvrzovat své nejbližší společenství v tom, že globální pod-
pora demokracie je pro Evropu strategickým cílem, který
v sobě zahrnuje jak hodnotové postoje, tak nejvlastnější zá-
jmy. Vyvolaly-li debaty o ústavní smlouvě otázku, v čem tkví
evropská identita, i v této globální misi se může skrývat část
kýžené odpovědi.
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Selektivita či alespoň jistá nedůslednost postihuje ko-
nečně i výběr a naplňování priorit tematické povahy.
Mezi ty Česká republika řadí třeba budování občanské
společnosti, ochranu svobody názoru a svobody projevu,
problematiku mučení, dodržování lidských práv v rámci
boje proti terorismu nebo zrušení trestu smrti. Z přehle-
du je zřejmé, že ČR se poměrně jednostranně zaměřuje
na práva první generace, tj. práva občanská a politická,
zatímco práva druhé a třetí generace, tj. práva hospodář-
ská, sociální, kulturní, event. kolektivní, ponechává stra-
nou. A to přesto, že se oficiálně hlásí k myšlence univer-
zality a vzájemné spjatosti všech lidských práv. Určitá ne-
konzistentnost se dále projevuje i v přístupu k vytipova-
ným tématům. Například přes proklamovaný důraz na
nutnost ochrany lidských práv v rámci boje proti teroris-
mu se Česká republika vždy zdržovala komentářů na
adresu různých excesů, k nimž v této souvislosti dochá-
zelo v některých blízkých státech, a na jaře 2007 dokon-
ce přímo odmítla spolupráci s týmem zpravodaje Parla-
mentního shromáždění Rady Evropy prošetřujícím údaj-
nou existenci tajných věznic CIA v Evropě a zapojení ev-
ropských států do praxe mimořádných předávání. Tako-
vý postup vyvolává pochyby o tom, zda ČR bere své te-
matické priority vážně.

Která tvář české lidskoprávní politiky
převáží?
Česká republika označuje ochranu lidských práv za je-
den z konečných účelů své zahraniční politiky. Její prak-
tické jednání ovšem není s touto zásadou vždy v soula-
du. Česká republika přistupuje k lidskoprávní agendě
značně selektivně, neboť různé země poměřuje vzájem-
ně odlišným metrem a své tematické priority prosazuje
s velkou dávku nekonzistence. Rozhodování v dané sfé-
ře navíc zůstává věcí úzkého okruhu osob a jen málo -
kdy se stává předmětem veřejné debaty. Systém tak pů-
sobí netransparentně, k čemuž dále přispívá absence
ucelené koncepce, v jejímž světle by bylo možné hodno-
tit relevanci přijímaných opatření. Uvedené nedostatky
si nesporně zaslouží kritiku. Na druhou stranu z nich
nelze automaticky vyvodit, že by česká lidskoprávní za-
hraniční politika byla zcela nekredibilní, či dokonce po-
krytecká, a že by ČR na lidská práva pohlížela pouze ja-
ko na prostředek bez vnitřní hodnoty. Mnohé iniciativy,
které naše země v dané oblasti podniká, reálně napomá-
hají ke zlepšení života lidí v různých částech světa. To,
která z tváří české lidskoprávní politiky nakonec převáží
a jaký obraz si v této sféře Česká republika na meziná-
rodní scéně vybuduje, záleží nyní především na ní sa-
motné.

Veronika Bílková je vědeckou pracovnicí
Ústavu mezinárodních vztahů a předsedkyní redakční
rady časopisu Mezinárodní politika. bilkova@iir.cz

Včlenění podpory demokracie do
české zahraniční politiky 
Na přelomu let 2003 a 2004 učinilo Ministerstvo za-
hraničních věcí ČR zkušenost s organizací prvních
demokratizačních projektů připravených na základě
poptávky nové postsaddámovské administrativy Irá-

Gabriela Dlouhá
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ku a posléze i tamní rodící se občanské
společnosti. Stalo se tak na základě usne-
sení vlády č. 468 ze dne 12. 5. 2003 k ná-
vrhu na další zapojení České republiky do
programu poválečné rekonstrukce a ob-
novy Irácké republiky. Vláda posléze
schválila financování transformační po-
moci Irácké republice do výše 12 mil. Kč
v roce 2004 svým usnesením č. 258 ze
dne 17. 3. 2004. Asistence v celém spek-
tru oblastí relevantních pro úspěšnou
transformaci se staly součástí komplexní-
ho příspěvku České republiky k obnově
a stabilizaci Irácké republiky. Z množství
počátečních aktivit pro různé cílové sku-
piny vykrystalizovaly dlouhodobé vý-
znamnější projekty. V rámci systému roz-
vojové spolupráce se současně ustavil po-
stup flexibilního financování. V kontextu
postupné akceptace podpory demokracie

jako standardního přístupu v mezinárod-
ních vztazích vzniká vlastní demokrati-
zační program české zahraniční politiky,
Program transformační spolupráce (na
základě usnesení vlády č. 188 ze dne 9. 2.
2005 k financování transformační spolu-
práce České republiky v roce 2005 a v dal-
ším období).

Ačkoli v České republice vyvolal tento
záměr jistou diskusi o oprávněnosti po-
dobného přístupu a o jeho inspiračních
zdrojích, ve stejné době byly již demokra-
tizační programy financované vládami,
mezinárodními organizacemi a finanční-
mi institucemi i nezávislými nadacemi na
vrcholu svého vzestupu. Za zmínku stojí
v této souvislosti, že shodou okolností tak -
řka ve stejné době jako Program transfor-
mační spolupráce České republiky vznikl
také Fond OSN pro demokracii  (UN De-
mocracy Fund).

Demokracie jako legitimní
forma vlády v dokumetech
OSN
Základní charakteristika demokracie
a premisa, že demokratická forma vlády
je předpokladem rozvoje a plného uplat-
nění lidských práv, občanských a politic-
kých, stejně jako hospodářských, sociál-
ních a kulturních, nalézají svou oporu
v základních dokumentech OSN. Jakkoli
pojem demokracie není explicitně zmiňo-
ván v Chartě OSN či Všeobecné deklara-
ci lidských práv, obě vycházejí z implicit-

ního předpokladu, že legitimní vláda se
odvíjí od vůle lidu. Mezinárodní pakt
o občanských a politických právech po-
sléze ustanovuje principy demokracie
v mezinárodním právu. Z mnoha dalších
dokumentů OSN pojednávajících o de-
mokracii stojí za zmínku zejména rezolu-
ce Komise pro lidská práva OSN z roku
1999 o  „právu na demokracii“. Kritika
uvalování „západních standardů“ a – rov-
něž v OSN rozšířená – snaha některých
států o relativizaci, resp. uznání „kulturní
podmíněnosti“ lidských práv je spíše je-
jich symptomatická reakce než projev le-
gitimní opozice. Drtivá většina z nich to-
tiž zmíněný pakt ratifikovala.

Transformační spolupráce
Ministerstva zahraničních
věcí ČR
Program transformační spolupráce MZV
ČR byl založen  roku 2005. Výběr priorit-
ních zemí reflektuje dlouhodobé akcenty
v zahraniční politice a kombinuje je s dal-
šími kritérii, například existence kontak-
tů, reálné možnosti působení a míra pře-
nositelnosti české transformační zkuše-
nosti, resp. zájem o tuto formu spoluprá-
ce v dané zemi. Výběr se v letošním roce
po uznání nezávislého Kosova Českou re-
publikou ustavil na deseti státech, kterými
jsou: Barma, Bělorusko, Bosna a Herce-
govina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Mol-
davsko, Srbsko a Ukrajina. Tento počet
prozatím odpovídá kapacitě Programu
transformační spolupráce, okruhu zájmu
realizátorů projektů z řad nevládních ne-
ziskových organizací, a především finanč-
ním možnostem. Ministerstvo zahraničí
však testuje možnosti budoucího rozšíření
programu například na některé země Blíz-
kého východu, ve východní Asii či Africe.
Klíčem posuzování je opět oboustranná
potřeba a zájem, potenciální efekt a kom-
parativní výhoda na straně České republi-
ky jako poskytovatele.

V centru pozornosti programu stojí
občanská společnost jako instituce veřej-
né kontroly politické moci, nezbytný či-
nitel existence spravedlivého, funkčního
a udržitelného politického systému. Pro-
gram je určen pro spolupráci českých ne-
státních neziskových organizací s partne-
ry v cílových zemích. Jejich spektrum

Zdroje
• Rezoluce Komise pro lidská práva
OSN o právu na demokracii – viz
(www.unhchr.ch/Huridocda/Hurido-
ca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2000.4
7.En?Opendocument)
• Rezoluce Evropského parlamentu
o volebních pozorovatelských misích
(www.europarl.europa.eu/news/ex-
pert/infopress_page/015-28226-128-
05-19-902-20080430IPR28011-07-
05-2008-2008-false/default_en.htm)
• Evropské partnerství pro demokracii
– viz (www.eupd.org)

Řádně 
a demokraticky
fungující stát je totiž
nezbytným
předpokladem
snižování chudoby
cestou udržitelného
rozvoje. A takový 
stát je zároveň
garantem práv svých
občanů.
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projektů je podobně pestré jako občanské
aktivity v rozvinutém veřejném prostoru,
který je korektivem politické moci, zdro-
jem osobností, myšlenek a inspirace.
Transformačních projektů se účastní ak-
tivisté, novináři, nezávislí knihovníci, do-
kumentaristé, spisovatelé, advokáti ne-
spravedlivě stíhaných, bloggeři, učitelé,
organizace pracující s uprchlíky, organi-
zátoři veřejných debat, političtí analytici.
Program umožňuje spolupracovat i s or-
ganizacemi, které nejsou registrovány,
resp. s ohledem na nesvobodné poměry
ani nemohou být. V některých (transfor-
mujících se) zemích jsou naopak úřady,
zvláště na místní úrovni, aktivně zapoje-
ny do projektů, které často usilují i o sti-
mulaci spolupráce administrativy a ob-
čanské společnosti. Cílem je však vždy
postupná, pozitivní, udržitelná a zvnitřku
společnosti prosazovaná změna jako zá-
kladní rys demokratického vývoje. 

Evropská mise 
Evropská unie je globálním aktérem v ob-
chodě, rozvojové spolupráci, humanitární
pomoci či postkrizové obnově. Nejinak
v podpoře lidských práv. K dosavadní-
mu úsilí o posílení a globální uznání nor-
mativního rámce lidských práv a k množ-
ství specifických dialogů vedených se tře-
tími zeměmi o lidských právech však mu-
sí přidat proaktivní přístup. Zejména pak
účinně propojit všechny disciplíny,
v nichž je silná a jedinečná. 

Nákladné a náročné úsilí věnované
Unií podpoře demokracie v jednotlivých
oblastech zatím postrádá zastřešující stra-
tegii, synergické propojení. Podle stále sí-
lícího, i když zatím nikoli převažujícího
mínění v Evropské unii by se základem té-
to strategie mohl stát Evropský konsenzus
o demokracii, zmiňovaný například v ne-
dávné rezoluci Evropského parlamentu
o volebních pozorovatelských misích.
Myšlenka, dříve představená například
i v únorovém projevu britského ministra
zahraničí Davida Milibanda na Oxfordské
univerzitě, nazvaném Demokratický im-
perativ, se inspiruje tzv. Evropským kon-
senzem o rozvoji z prosince roku 2005.
Ten definuje základní rámec a principy,
podle kterých má Evropská unie na úrov-
ni členských států i společenství realizo-

vat svou rozvojovou politiku, přičemž
úspěšně překonává hranice institucí, pilí-
řů i nástrojů. Slouží tím – mimo rozvojo-
vých cílů samotných – i kredibilitě a sro-
zumitelnosti počínání Evropské unie.

Evropská politika na podporu lidských
práv, demokracie a dobrého vládnutí za-
znamenala od roku 1990 výrazný rozvoj.
Byl ustaven zvláštní finanční nástroj (Eu-
ropean Initiative for Democracy and Hu-
man Rights), progresivně zreformovaný
před dvěma lety. Od roku 2000 jsou v je-
ho rámci organizovány nákladné, mohut-
né a vysoce profesionalizované volební
pozorovatelské mise. Od roku 2000 bylo
vypraveno na 60 volebních pozorovatel-
ských misí Evropské unie na všechny kon-
tinenty s výjimkou prostoru OBSE, kde
tento mandát plní Úřad pro demokracii
a lidská práva OBSE – ODIHR. Smlouvy
se třetími státy standardně obsahují lid-
skoprávní klauzule, Stabilizační a asociač-
ní proces pro země západního Balkánu či
Evropská politika sousedství mají také vý-
razné demokratizační prvky. Z explicitní-
ho záměru rozvíjet demokracii ve světě se
stává – alespoň v rovině deklaratorní – tak-
řka centrální složka evropské politiky
vnějších vztahů. Dílem díky prohlubující
se vnitřní integraci, která posiluje roli ev-
ropských institucí v zahraniční politice,
zčásti pak v reakci na vývoj na kontinentě
po pádu komunismu a úspěch vlastní de-
mokratizační mise vrcholící začleněním
zemí střední a východní Evropy do spole-
čenství. O pár desítek a stovek kilometrů
dále od své východní hranice je však Ev-
ropská unie ve svých demokratizačních
aktivitách podstatně skromnější. Byť stále
v Evropě, v jednom civilizačním prostoru,
náhle pokládá demokracii za ambivalent-
ní pojem, kterým se obává operovat bez
dalšího vysvětlení. 

Inspirace rozvojovou politikou není ná-
hodnou volbou či souhrou okolností. Ev-
ropská unie, hledajíc vlastní pojetí podpo-
ry demokracie, správně spoléhá na své sil-
né stránky. Racionalizující se rozvojová
politika Evropské unie přitom sama začí-
ná klást do středu svého záměru demo-
kratickou vládu (democratic governance).
Řádně a demokraticky fungující stát je to-
tiž nezbytným předpokladem snižování
chudoby cestou udržitelného rozvoje.

A takový stát je zároveň garantem práv
svých občanů. Specificky evropský kon-
cept podpory demokracie by měl být také
založen na zkušenostech s evropským in-
tegračním projektem, jehož významným
rysem je diverzita, schopnost překonávat
následky totality a budovat demokracii.
Evropa je soft power, která i na příkladu
České republiky osvědčila svou schopnost
být transformující silou. V našem případě
v souhře s působením americké proveni-
ence, což je dobré si připomenout, neboť
úkolem evropského konceptu není vyme-
zit se vůči americkému (jakkoli bude no-
vou administrativou (re)definován), ný-
brž vzájemně se s ním doplňovat. Přístu-
pový proces a zapojení administrativních
i občanských struktur evropských zemí
sehrály významnou roli v našem transfor-
mačním procesu. V 80. letech to však by-
ly také organizace ze Spojených států, kte-
ré navazovaly kontakty s disentem ve
střední a východní Evropě a byly schopny
a ochotny mu poskytnout významnou
(též materiální) podporu. Bez jejich účas-
ti by výchozí postavení občanské společ-
nosti, jednoho z motorů transformace post -
komunistických států po roce 1989, bylo
nepochybně slabší.

„Ukazovat cestu neznamená ji vnuco-
vat,“ prohlásil předseda Evropské komise
José Manuel Barroso v polovině dubna
tohoto roku při zahájení činnosti Evrop-
ské nadace pro demokracii prostřednic-
tvím partnerství (nyní Evropského part-
nerství pro demokracii), organizace, u je-
jíhož zrodu stála také Česká republika
a jejímž hlavním patronem je bývalý čes-
ký prezident Václav Havel. Není důvod
přistupovat na názor, že demokracie a lid-
ská práva jsou vynálezy Západu. Autory
již dříve zmíněné Všeobecné deklarace
lidských práv, od jejíhož vyhlášení uply-
nulo letos 60 let, nebyli zdaleka jen zá-
padní liberálové. Demokracie existují ve
všech regionech světa. Je posláním i nej-
vlastnějším zájmem Evropské unie je po-
moci udržet. A podpořit zrod dalších v ze-
mích, kde o to demokratická hnutí žádají.

Gabriela Dlouhá je ředitelkou
odboru lidských práv a transformační
politiky MZV ČR. gabriela_dlouha@mzv.cz
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Podobně v celé řadě probouzejících
se a emancipujících se asijských po-
spolitostí, opět od Japonska a Čí-

ny, Malajského poloostrova a indonéské-
ho souostroví, až po Indii (ale třeba i Per-
sii a Turecko) se často v Evropě francouz-
sky, německy a anglicky vzdělání intelek-
tuálové dohadovali o cestě od kolektivismu
k individualismu a zpět. Mluvili o západ-
ních a východních hodnotách, a to dokonce
i v době importu evropské ideologie so-
cialismu, národního nebo nacionálního
socialismu a také komunismu. Již tehdy
mnozí, podobně jako dnes různí intelek-
tuálové v ČLR, se domnívali, že čínský ko-
munismus není internacionalismem, jak
místní autority ve svých vystoupeních de-
monstrativně prohlašují, ale že je to ná-
vrat k asijskému kolektivismu a přivlastně-
ní si ideologie Karla Marxe a Vladimíra
Lenina, ale i Karla Kautského, nebo do-
konce Adolfa Hitlera, je jen jedním
z mnoha směrů  modernizace asijských
společenství. Z těchto ideologií si pak vy-
bírali nejen problém vládnoucích a ovlá-
daných, vykořisťovatelů a vykořisťovaných,
ale i myšlenku společné odpovědnosti,
 úctu k autoritě a vše, co bylo možné v ji-
hovýchodní Asii označit, někdy náhodně,
za plody asijské kultury nebo civilizace.

O právech, včetně těch lidských, uvažova-
li jen v souvislosti s předpokládaným zá-
nikem kolonialismu.

V Evropě pak toto myšlení mělo ozvě-
nu v představách o uzavřené společnosti,
nebo dokonce o cestě do otroctví.

Kritika potlačování lidských
práv jako pojmový
konstrukt 
Ani po letech neúspěšných pokusů o de-
mokracii v Indonésii a Malajsku či Malaj-
sii nepřekvapilo, že když v jednom ze
svých kritických vystoupení vůči vojenské-
mu, ale k socialismu se hlásícímu vojen-
skému režimu v Barmě/Myanmaru, vyzva-
la jménem Spojených států Madeleine Al-
brigthová na fóru Sdružení států jihový-
chodní Asie (ASEAN, 1997)  k ekonomic-
kému tlaku ve prospěch ochrany lidských
práv v této zemi, bylo připraveno vystou-
pit s kritikou zahraniční politiky Spoje-
ných států vůči jakékoli zemi jihovýchodní
Asie hned několik politiků. Odmítli kritiku
potlačování lidských práv jako pojmovou
konstrukci neodpovídající sociálním a ná-
boženským tradicím a podmínkám  jiho-
východní Asie, a navíc obvinili Spojené
státy z neochoty a neschopnosti vcítit se do
kultury a myšlení obyvatel této části světa. 

Nejmilitantnějším mezi těmito kritiky
byl tehdejší předseda vlády Malajsijské fe-
derace Mahathir bin Mohamad, ale na
pomoc mu přišel i singapurský předseda
vlády Li Kuang-jao (Lew Kwan Yew), in-
donéský prezident Suharto a jeho ministr
zahraničních věcí Ali Alatas. Kriticky vy-
stoupili i tehdejší čínský prezident Čao
C´-jang (Zhao Ziyang) a předseda vlády
Li Peng, což se ovšem předpokládalo.

Za jejich veřejně projeveným odporem
k americkému pojetí ochrany lidských práv
se skrývalo přesvědčení, že Spojené státy
nemají právo soudit tyto záležitosti v jiných
zemích, mimo jiné i proto, že je zde pojem
lidských práv neúčinný, na rozdíl od pojmu
asijské hodnoty, který ovšem Američané po-
dle asijských politiků vůbec nechápou.
Americká strana pak odmítla koncept asij-
ských hodnot jako prázdný a sloužící jen
okamžitému politickému prospěchu. 

Jako asijská provokativní reakce se ob-
jevil verbální útok na příliš všeobecně chá-
paný a prezentovaný pojem demokracie,
na rozdíl od pojmu rozvoj, který měl být
vůdčí ideou v zemích již téměř půlstoletí
označovaných právě v Evropě a Spoje-
ných státech za rozvojové.

Ačkoli se o prvenství v používání ter-
mínu asijské hodnoty svářili malajsijský

Lidská práva, demokracie 
a asijské hodnoty 

v jihovýchodní Asii
Zdeněk Zbořil

Nejen v Japonsku a Číně, ale i v celé jihovýchodní a jižní Asii (a také v Istan-
bulu a Káhiře), bylo od přelomu 19. a 20. století, a pak až do konce druhé
světové války až módním diskutovat o tradici a modernizaci, o spícím Výcho-
du a dávno probuzené Evropě. Indo-malajská a později indonéská polemik
kebudayaan (kulturní polemika) byla ve skutečnosti rozhovorem o tom, zda je
možné, aby nová indonéská kultura (ale také politika) vznikla symbiózou Vý-
chodu a Západu, a zda ji bude moci tvořit …trochu Fausta a trochu Arjuny,
kombinace materialismu, intelektualismu, spiritualismu a individualismu s ko-
lektivismem.
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Mahathir bin Mohamad, singapurský Li
Kuang-jao a indonéský Ali Alatas, doká-
zali se všichni tři shodnout alespoň na
tom, že: za asijské hodnoty lze považovat
úctu k hierarchizované rodinné pospoli-
tosti a k autoritě rodinné i politické, usu-
zování na prosperitu z hlediska celku, ni-
koli jednotlivce, zásadu všeobecného sou-
hlasu a vzájemné pomoci, úctu ke vzdělá-
ní a výchovu k pracovitosti, šetrnosti
a skromnosti, a to bez ohledu na skuteč-
nost, že všechny tyto kolektivně vnímané
atributy sociálního uspořádání chápeme
v Evropě jako charakteristické znaky uza-
vřené společnosti;
asijské hodnoty jsou obranou proti agresiv-
nímu a expanzivnímu západnímu indivi-
dualismu a také programem antiamerika-
nismu nebo jinak zakrývaného postupné-
ho prohlubování různých typů emancipace
asijských zemí na bývalých koloniálních
nebo imperiálních metropolích. A to vše,
že je spojené s postupným růstem sebevě-
domí nejen rozvíjejících se, ale nyní již no-
vě industrializovaných asijských ekonomik. 

Agresivní kritik nejen Spojených států,
ale i celého Západu, Mahathir bin Moha-
mad, ministerský předseda Malajsie v le-
tech 1981–2003, zahájil svůj útok na filo-
sofii obrany lidských práv v euro-americ-
kém pojetí zároveň s útokem na vicepre-
zidenta Spojených států Al Gora (v roce
1998), kdy v odkazu na tehdy probíhající
asijskou finanční krizi obvinil z jejího vy-
volání Spojené státy a upozornil na jím
samotným definované americké nepřátele.
Ti se snaží dezinterpretovat pojem demo-
kracie, který podle jeho tvrzení má v mno-
ha jazycích stejný význam, ať jde o staro-
řeckou vládu lidu, nebo vietnamské doi
moi či malajsko-indonéskou reformasi.
Lidská práva a bezbřehá, vyprázdněná de-

mokracie nejsou ideálem, ale jihovýchod-
ní Asie se zajímá o pojmy reforma, rozvoj,
cesta k prosperitě.

Stabilita a hospodářský růst
místo občanských svobod
Mahathir bin Mohamad už před svým vy-
stoupením v roce 1998 kritizoval Všeobec-
nou deklaraci lidských práv a označil ji za
nástroj útlaku, jehož prostřednictvím usi-
lují Spojené státy a některé evropské ze-
mě o rozvrat a zánik asijských hodnot. Pro-
hlásil, že lidé v Asii potřebují více stabilitu
a ekonomický růst než občanské svobody či
lidská práva. 

V této souvislosti stojí za zaznamenání
příspěvek do této vzrušené polemiky o de-
mokracii a lidských právech, kterým byla

skutečnost, že bez ohledu na někdy až
brutální malajsijskou kritiku zahraniční
i vnitřní politiky USA bylo jejímu původ-
ci dopřáváno sluchu i v samotných Spoje-
ných státech, a to dokonce i po jeho re-
zignaci na funkci předsedy vlády federace
v roce 2003.

Jestliže chceme popsat prezentaci in-
strumentalizace nebo zneužívání pojmů
lidská práva nebo asijské hodnoty, musí-
me si uvědomit, že nešlo o filosofický ne-
bo morální problém, ale o kritiku zahra-
niční politiky Spojených států, jejímž po-
sláním byla i sebeprezentace. Soustavné
a dlouhotrvající napadání Bushovy antite-
roristické rétoriky, obviňování Washingto-
nu ze selektivní obrany lidských práv
a dvojích standardů na úkor kolaterálních
obětí v bývalé Jugoslávii a v Iráku, a také
obviňování občanů Spojených států z igno -
rance a absolutní neschopnosti chápat ji-
ný než svůj vlastní svět, jsou pak typický-
mi prvky této slovní konfigurace.

Ve Střetu civilizací napsal Samuel Hun-
tington, že v modernizujících se společ-
nostech se objevuje potenciál pro šíření
křesťanství nebo islámu, ale že by bylo
…arogancí domnívat se, že zhroucení sovět-
ského komunismu znamená konečné vítěz-
ství Západu a muslimům, Číňanům, Indům

Bývalý premiér Malajsie Mahathir bin Mohamad označil Všeobecnou deklaraci
lidských práv za nástroj útlaku. Yuriko Nakao, Globe Media/Reuters
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a dalším nezbývá, než pospíšit si přijmout zá-
padní liberalismus jakožto jedinou alternati-
vu. Kontroverzní autor se neobává citovat
i Mahathira (z roku 1996): …asijské hod-
noty jsou hodnotami univerzálními, evrop-
ské hodnoty jsou pouze evropské. Dokonce
oproti asijské pracovitosti, skromnosti, ko-
lektivismu, řádu aj. staví americký autor,
jako by paradoxně a až s hanobícími vý-
znamy, evropské sebeuspokojení, pýchu, le-
nost, zločinnost, podřadné vzdělání, neúctu
k autoritě, individualismus a duchovní zkost -
natělost. Koncepce lidských
práv se pak v tomto kontex-
tu neoprávněné jeví jako lest
nebo úskok, jehož cílem je
nějaká nová forma útisku
a přiznání ochrany lidských
práv jen vyvoleným, vyvole-
ným Západem, jakýmsi no-
vým pokusem o kolonizaci.

Také Herold James, pro-
fesor historie a mezinárodní
politiky v Princetonu, ve své
recenzi práce japonského
autora Masahika Fudžiwary Důstojnost
státu si všímá návratu asijských hodnot
a konstatuje, že …liberální demokracie je
západním vynálezem, jenž dost dobře nevy-
hovuje japonskému či asijskému charakte-
ru. Japonské téma zde opět slouží jen
k rozpravě o západním kapitalismu a jeho
hodnotovém systému, jak jej viděl v Asii
oblíbený Max Weber, avšak toto spojení
náboženství, občanských ctností a kapita-
lismu se mu zdá chybným. Tím vlastně
odmítá, a dokazuje to na dalších příkla-
dech, že nelze prokázat vliv nábožen-
ských hodnot na ekonomickou výkon-
nost. Připomíná i Voltairovu tezi, že hlav-
ní ctností náboženství je jeho užitečnost.

Tu ale zároveň považuje za subverzi, jejímž cílem je
rozvrátit náboženství, a dodává, že tímto způsobem
lze zpochybnit i asijské hodnoty.

Lidská práva v budoucnu
samozřejmou součástí asijské
politické kultury?
Konečně podle Dietera Senghaase, německého filo-
sofa a kulturologa, který se pokusil vyvrátit, a dovol-
me konstatovat, že úspěšně, teorii nebo spíše ideolo-
gii o neslučitelnosti lidských práv a asijských hod-
not, je …programatické místo asijských hodnot srovna-

telné s vývojovou doktrí-
nou, která vzniká na peri-
fériích světového hospo-
dářství jako odpověď na
požadavky evropské a zá-
padní moderny. A tam,
kde se podařilo toto spo-
jení uskutečnit, vznikla
také možnost být úspěš-
ný v ekonomické soutě-
ži, což platí v jihový-
chodní Asii nejen pro
Singapur a Thajsko, ale

i Indonésii, Malajsii a snad také Vietnam.
A ještě jeden Senghaasův optimistický závěr: na

otázku, zda lze spojit asijské hodnoty s prosazováním
lidských práv a demokracie, odpovídá, že je pouze
otázkou času, kdy se i v jihovýchodní Asii stanou de-
mokracie a lidská práva samozřejmou součástí poli-
tické kultury, podobně jako kdekoli v Evropě. …Hlá-
sání systémového antagonismu asijských (kolektivních)
a západních (individualistických) hodnot neodpovídá
známému historickému a politicko-ekonomickému kon-
textu a …emancipovaní, schopní a politicky se organi-
zující Asijci …mají zcela jiné cíle, než jaké jim dříve na-
plánoval katalog asijských hodnot, a budoucnost je pro
ně spjata s demokracií a lidskými právy. Dodejme, že
jedním ze spoluautorů tohoto katalogu byl také ma-
lajsijský premiér.

Zdá se tedy, že odkaz významných jihovýchod-
něasijských politiků nedávné doby Mahathira bin
Mohamada, Li Kuang-jaa a Ali Alatase by mohl být
brzy zapomenut. Ale ponechme si alespoň malý pro-
stor pro neočekávané události, které mohou změnit
optimistická očekávání v jejich pravý opak a z poku-
su o spojení Fausta a Arjuny se může zrodit nějaká no-
vá apokalypsa.

Zdeněk Zbořil je historik, indonesista a člen
redakční rady časopisu Mezinárodní politika.

zboril@iir.cz

Společnost Člověk
v tísni zahájila svou

činnost v devadesátých
letech jako organizace,
která zprostředkovávala
humanitární pomoc; dnes
se zabýváte mimo jiné
i otázkou ochrany lid-
ských práv. Kdy jste se

...říká ředitel spo-
 lečnosti Člověk 
v tísni Šimon
Pánek. V roz-
hovoru pro Mezi-
národní politiku při-
pomíná, že poža-
dovat propuštění
politických věz ňů
není ani proame-
rické nebo proti-
americké, vysvět-
luje, proč nemusí
být obhajoba lid-
ských práv v roz-
poru s obchodními
vztahy, a zamýšlí
se také nad tím,
jak předejít tomu,
aby demokracie
nesklouzla v „de-
mocrazy“. S Ši -
monem Pánkem
rozmlouval Robert
Schuster.Zdroje

• Brázda, Radim: „Západní“ a „vý-
chodní“ hodnoty? Cesta od kolektivis-
mu k individualismu a zpět, profil.mu-
ni.cz/02–2000/hodnoty.html
• Dubovská Z., T. Petrů a Z. Zbořil:
Dějiny Indonésie, Praha: NLN 2005
• Herold James. Návrat asijských hod-
not, www.project-syndicate.org/com-
mentary/james13/Czech
• Treybalová, Jana: Asijské hodnoty, in
Mezinárodní politika, 4/2001

Mahathir bin
Mohamad prohlásil,
že lidé v Asii
potřebují více
stabilitu
a ekonomický růst
než občanské svobody
či lidská práva.

„ E
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tomu začali věnovat a odstartovala to nějaká
mimořádná událost? 

Už relativně brzy jsme měli ambici neje-
nom vozit humanitární pomoc do krizo-
vých oblastí, opravovat zničené školy, bu-
dovy a podobně, což byly aktivity, jež pro-
bíhaly souběžně s naší novinářskou prací
během válek v Náhorním Karabachu nebo
Bosně a Hercegovině. Při návratu zpátky
jsme z těchto míst vozili svědectví, jehož
součástí bylo i volání po nějakém zákroku,
který by zastavil masové porušování lid-
ských práv civilistů, které například v Bos-
ně probíhalo. Dá se jinými slovy říct, že zá-
rodky toho, že dnes máme v rámci Člověka
v tísni vlastní Sekci lidských práv a podpo-
ry demokracie, byly položeny už v prvních
letech fungování Člověka v tísni, byť jsme
v té době byli primárně humanitární orga-
nizací. Možná ještě výraznější bylo potom
angažmá v roce 1995, a to ve vztahu k Bos-
ně a Hercegovině, kdy jsme organizovali
Měsíc Bosny a Hercegoviny v České repub-
lice a následující rok na jaře v Bosně sa-
motné. Během toho došlo k docela široké
výměně intelektuálů, umělců, vysokoškol-
ských učitelů, kteří přicestovali na akci pod
patronátem prezidenta Václava Havla. Byli
to oni, kteří velmi silně šířili vzkaz, že
v Bosně a Hercegovině jsou porušována lid-
ská práva, že to není válka vojáků proti vo-
jákům, ale spíš válka polovojenských sku-
pin proti civilnímu obyvatelstvu. Čistě lid-
skoprávní aktivity naší společnosti se datují
od roku 1997. Jednou se u nás v kanceláři
objevil kubánský emigrant Frank Calzon,
který žije ve Washingtonu a vede tam jednu
nevládní organizaci. Ptal se nás, proč se my
s naší zkušeností a minulostí nezapojíme
do toho, co se děje na Kubě? To u nás ten-

krát vyvolalo velkou odezvu a říkali jsme si,
že bychom měli pokračovat v tom, co se dě-
lo před rokem 1989 směrem k nám, a to ve
vztahu k zemím, které ještě neměly to štěs-
tí, aby měly fungující demokratický systém.
Cítili jsme morální povinnost pomoci, ale
měli jsme i praktické zkušenosti, protože
dokážeme improvizovat, umíme hrát hry,
jak unikat policii, která ačkoli funguje v kaž-
dém totalitním státě jinak, má hodně shod-
ných rysů. Jedna podobnost je, že ve všech
těch zemích existují například uliční důvěr-
níci, kteří hlásí všechno spolupracovníkům
tajné policie. V témže roce, kdy začalo na-
še angažmá ve věci Kuby, jsme začali reali-
zovat první aktivity ve vztahu k Bělorusku.
A i tady to začalo úplně podobně: přijel

k nám běloruský student, jenž byl vyhozen
ze školy a pro své politické aktivity proná-
sledován. V Česku požádal o azyl a dodnes
tady žije. I on přišel s otázkou, proč nedě-
láme nic v Bělorusku – v zemi, jíž vládne
postkomunistický diktátor Lukašenko,
a s režimem, který má v našich očích mno-
ho nám známých rysů, navíc v zemi s tra-
dičními vztahy k Československu z mezivá-
lečného období. My jsme na to opět zarea-
govali prvními aktivitami, jež byly částečně
namířené směrem do Běloruska, ale také
sem k nám. 

Dá se říct, že angažmá Člověka v tísni
ohledně Kuby mezitím přesáhlo dávno

rámec České republiky, o čemž svědčí i sku-

„ Euroamerická demokracie
není model, 
který je vnutitelný teď hned

kdekoli po světě,“
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tečnost, že se jeho zástupci například před
lety zúčastnili slyšení před poslanci Evrop-
ského parlamentu v souvislosti s tím, jak
Unie hledala novou strategii vůči Castrově
režimu. Už tenkrát ale byla slyšet kritika, že
tím Česká republika vlastně sleduje agendu
americké zahraniční politiky. Co o této výtce
soudíte? 

Já si myslím, že to je úmyslný protiar-
gument lidí, kteří nejsou principiálně
schopni dodržet nějaké vztahy vůči Ca-
strovi. Je to umělá argumentace proti prin-
cipiálnímu stanovisku, které je napříč
Evropskou unií daleko snazší najít vůči
barmské juntě, protože tam nejsou ve
hře žádné sentimenty z šedesátých let.
Nejde tam o kulturně-ekonomické vazby
a zájmy, které má část západoevrop-
ských zemí, a není tam kvetoucí obchod
– minimálně Španělsko, Francie, Kana-
da mají spoustu obchodních aktivit na
Kubě. Pokud jde o výtku sledování ame-
rických zájmů, nevím, co je amerického
a neevropského na požadavku na pro-
puštění politických vězňů, na zavedení
politické soutěže a fungování demokra-
cie. Nevím, co je na tom protievropské-
ho nebo neevropského? Já myslím, že to
je skutečně uměle vykonstruovaný argu-
ment, který má bagatelizovat, nebo do-
konce jakoby podrývat validitu toho, že
na Kubě je třeba podporovat opozici, ne-
závislé novináře a pomáhat Kubáncům,
kteří se snaží proti tomu režimu něco dě-
lat, aby vydrželi. Ostatně dnes po dvace-
ti letech tady ve střední a východní Ev-
ropě panuje shoda, že pád komunismu
a celkový úspěch koncepce sjednocení
kontinentu způsobily tři faktory: helsin-
ský proces, podpora intelektuálů, disi-
dentů a dalších lidí, kteří znamenali ja-
kési ostrůvky odporu a naděje uvnitř
těch zemí, a za třetí to byla ekonomická
a v podstatě i politická krize sovětského
vedení a nástup Gorbačova. Když se na
to dnes zeptáte lidí v západní Evropě,
odpovědí vám, že bylo samozřejmě
správné, že jsme se stali členy Evropské
unie. Když jim ale řeknete, že to samé,
co kdysi u nás, se děje na Kubě, tak do
toho začnou plést americkou agendu
a americké zájmy a jako by uměle se sna-
ží podrývat původní stanovisko. Je prav-
da, že po osmi letech, kdy působil ve

Washingtonu Bush, to samozřejmě není
úplně jednoduché, ale my jsme dělali
stejné aktivity před Bushem, za Bushe
a budeme je dělat i po Bushovi. Za něj
my nemůžeme; to, že Bush antagonizuje
a vadil víc, než bude vadit Obama, je
pravda. Možná právě proto jsou reakce
části západní Evropy, jejích diplomatů
a politiků podrážděnější, než jak tomu
bylo za předchozí Clintonovy admini-
strativy, která by se ale s nimi také úplně
jinak bavila, než jak to dělala Bushova
vláda. 

Vaše činnost by byla asi sotva možná
bez přímé nebo nepřímé podpory čes-

kých úřadů a oficiálních míst. Měli jste od sa-
mého počátku jistou, nebo jste o ni museli
bojovat? 

Já si pamatuji, že jsme právě na počát-
ku naší činnosti museli bojovat o to téma
jako takové. V prvních letech jsme byli
vnímáni, nechci říct, že všemi, ale přece
jenom jistou částí lidí tvořících zahranič-
ní politiku České republiky, jako někdo,
kdo není pod kontrolou, jako někdo, kdo
sleduje vlastní agendu. Pamatuji si, že bě-
hem války na Balkáně a během první vál-
ky v Čečensku přicházely na naši adresu
velmi ostré reakce od některých lidí na
ministerstvu zahraničních věcí – něco
v tom smyslu „co si to dovolujete, my ta-
dy máme naši oficiální linii a vy tady dě-
láte vlastní zahraniční politiku“. My jsme
na to vždycky odpovídali, že jsme nevlád-
ní organizací, ale nás to zase nějak ne-
překvapilo nebo neznejistilo, protože ve
výsledku se ty věci potkaly. Dále je třeba
zmínit skutečnost, že jsme měli vždycky
nikoli fyzickou, ale myšlenkovou a filoso-
fickou podporu od prezidenta Václava
Havla. Takže i když třeba nebyl Černín-
ský palác s některými věcmi spokojen,
existovala tu v osobě tehdejšího prezi-
denta silná politická protiváha. Lidsko-
právní tematika se stala postupně jednou
z priorit, na nichž se profiluje česká za-
hraniční politika, a dokonce si troufám
tvrdit, že jsme k tomu částečně i přispěli.
Nevím samo zřejmě, jak moc, protože
v politice lze měřit jen velmi málo věcí,
ale určitě přitom sehrála významnou roli
celá řada ministrů nebo spíš náměstků
ministrů zahraničních věcí – jmenoval

bych Sašu Vondru, Petra Koláře, Tomáše
Pojara, kteří vždycky zaštiťovali lidsko-
právní agendu. Z jejich strany se tak dělo
i v dobách, kdy tam byli ministři, kteří to-
mu třeba moc nakloněni nebyli. To byla
jedna velmi významná linka, jež byla
v podstatě postavena na osobnostech,
které měly něco společného s minulým
disentem. Druhý důvod byl určitě Václav
Havel, který to konzistentně opakoval
a také to vnášel do české zahraniční poli-
tiky. Je skvělé, že česká zahraniční politi-
ka pochopila, že pro tak malou zemi, ja-
ko je Česká republika, která jinak těžko
hledá své významné místo a něco, na
čem by se profilovala, je právě tato prob-
lematika zajímavá. V případě současného
ministra je to skoro až samozřejmé, že
někdo jako Karel Schwarzenberg, který
byl velmi aktivní v dobách komunismu
právě směrem do komunistických zemí,
něco takového podporuje a na jeho mi-
nisterstvu se to děje. Takže tady došlo
trochu shodou náhod, ale také díky půso-
bení lidí a skupin k tomu, že ochrana lid-
ských práv se stala integrální součástí
české zahraniční politiky. Myslím si, že
jsme velmi dobře podporováni systémem
české diplomacie. Možná i proto, že do-
šlo k pochopení, že naše role jsou trochu
různé a že se můžeme doplňovat. My si
jako nevládní organizace můžeme dovolit
daleko spíš vozit do těchto zemí tiskoviny
nebo pašovat věci. Naproti tomu oficiální
zahraniční politika si takto počínat ne-
může a z jejího pohledu není vhodné jít
do věcí, jež by se mohly stát zdrojem na-
pětí. Česká republika má dokonce jako
první postkomunistická země svůj gran-
tový program pro podporu transformač-
ních a lidskoprávních aktivit, což ukazu-
je, že zde existuje nějaký hlubší zájem
podporovat tyto aktivity směrem do tře-
tích zemí. 

Zmínil jste, jak důležitou roli sehrála pod-
pora významných osobností. Jak je to

ale s podporou ze strany veřejnosti a s jejím
vědomím o nutnosti usilovat o dodržování
lidských práv v zahraničí? Nenarážíte na ur-
čitý rozpor mezi postojem společenských elit
a široké veřejnosti? 

Budu mluvit spíš o pocitech, protože
nemáme k dispozici výsledky konkrét-
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ních šetření. Nevím, nakolik existuje
v české společnosti vědomí, že to je něco
důležitého, případně i ochota to podpo-
rovat. Troufal bych si prohlásit, že lidé,
kteří se nějakým způsobem dobře sžili
s novými podmínkami vzniklými po roce
1989, kteří se cítí dobře a jsou naladěni
spíš optimisticky, tak ti budou podporo-
vat i tento pohled na svět, a tím i naše ak-
tivity. Samozřejmě, že tu je i jistá skupina
lidí, kteří se sentimentem připomínají, že
dnešní poměry jsou horší, než kdy byly
atd., i když si myslím, že čísla i fakta to-
mu moc neodpovídají, a ti budou z pod-
staty proti jakémukoli angažmá tohoto
typu. Nesetkáváme se s žádným intenziv-
ním negativním postojem, máme sdruže-
ní, které se jmenuje Klub přátel Člověka
v tísni a těch asi 4000 lidí, kteří jsou jeho
členy, pravidelně měsíčně přispívá něja-
kou malou částkou, přičemž čtvrtina z to-
ho jde do fondu na podporu lidských
práv. Je to samozřejmě malé číslo, nic-
méně nějaká část společnosti to schvalu-
je a podporuje a ta další část je k tomu in-
ertní.

Často slýcháme konstatování, že dnešní
moderní společnost (nejenom u nás)

prochází krizí hodnot. Může to mít podle Vás
vliv i na pohled společnosti na nutnost
ochrany lidských práv, a potažmo i na Vaši
práci?

Ani bych neřekl. V tomto případě je to
možná skoro opačně. Nezapomínejme, že
koncepce lidských, jako osobních práv je
relativně nová a že ještě před sto lety ne-
měla polovina Evropy volební právo, čímž
myslím ženy. To, čím Evropa prochází, je
vyhraněnost individuálnosti, v níž teď ži-
jeme. To znamená, že pokud se něco roz-
padá, pak jsou to hodnoty typu přátelství,
rodina a podobně, ale věci spojené se svo-
bodu jednotlivce a správy jednotlivce bě-
hem posledních několika desítek let spíš
posilují. Na tom lze stavět jak argumenta-
ci, tak hledání podpory pro aktivity mimo
Evropu, které by měly lidem pomáhat,
aby měli větší svobodu. Já si nemyslím, že
euroamerická demokracie je model, který
je nasaditelný jako matrice a vnutitelný
teď hned kdekoli po světě. Ale podpora
dodržování základních lidských práv,
osobních individuálních práv a svobod

a podpora nějakého směřování k demo-
kracii – to si myslím, že vlastně možná
překvapivě má v Evropě pořád ještě větší
váhu, byť mnohé jiné hodnoty – ve srov-
nání s některými jinými částmi světa – asi
o nějaké krizovosti svědčí. Subjektivně
vzato, nemá Evropa velké problémy
a v zásadě funguje. Pokud bychom se to
pokusili objektivizovat a postavili Evropu
a její energii proti Blízkému východu ne-
bo některým částem Asie nebo Jižní
Ameriky, pak Evropa vypadá unavená, vy-
čerpaná, stagnující – byť je na tom eko-
nomicky nesrovnatelně lépe. 

Právě Evropané považují například kon-
cepci lidských práv za své dědictví. Když

ale třeba evropští politici v minulosti přijíždě-
li do zemí, jako je Čína, a požadovali po tam-
ních režimech dodržování lidských práv, do-
stalo se jim nezřídka odpovědi, že oni to tam
nemají zapotřebí, neboť mají své vlastní, asij-
ské hodnoty. Existuje skutečně něco, co by
bylo jakýmsi protimodelem proti evropské
koncepci lidských práv? 

Myslím, že u těchto zemí
se jedná o názor elit, které
jsou zrovna u moci a jež bu-
dou vždycky tvrdit, že mají
svůj systém a hodnoty, které
u nich dobře fungují. Těch
třiceti, padesáti, sedmdesáti
procent lidí, kteří pod jejich
vládou fungují, se ale nikdo
neptá, jestli by nechtěli mít
větší podíl na správě věcí ve-
řejných, na rozhodování
o dělení státního bohatství.
Uvedu jeden praktický pří-
klad. V současné době vzni-
kají v Číně na mnoha mís-
tech zespoda a zcela spon-
tánně odbory. U nás si pod tím leckdo stá-
le ještě představí naše dřívější komunistic-
ké odbory, které byly prodlouženou rukou
totality. Naproti tomu odbory v Číně jsou
naprosto čirým projevem snahy víc mluvit
do správy věcí veřejných, ať už ve vla-
stním podniku, nebo v širší společnosti,
což znamená, že jsou nějakým předstup-
něm demokracie. Totéž se dá říct o řadě
jiných zemí, v nichž pracujeme, kde elity
vždycky tvrdí „to my nepotřebujeme, my
máme svoje koncepty, my tady máme svo-

je tradice“, ale když pak mluvíte s lidmi
z růz ných komunit, obcí, tak – i když ne-
používají slovo demokracie a namísto to-
ho hovoří často o možnosti podílet se na
spolurozhodování, na správě věcí veřej-
ných na úrovni obce, okresu – devadesát
procent těch lidí odpoví, že chtějí spolu-
rozhodovat, jak se rozdělují peníze státní-
ho rozpočtu, jak bude vypadat školský
systém, protože se to týká přímo jejich ži-
votů. Takže zcela přirozeně si myslím, že
kdyby se zahraniční delegace zeptaly ně-
jakého vzorku lidí, jestli chtějí spoluroz-
hodovat, odpověď by byla jednoznačná.
Rozdíl je možná v tom, že země, jež ne-
měly nikdy demokracii, k tomu potřebují
do jisté míry dozrát. Já si v této souvislos-
ti vzpomenu na Nepál, který mám velmi
rád a kam jednou za několik let jedu.
Mám tam spoustu kamarádů, kteří říkají:
„Měli jsme tu diktaturu pančajátu, to byl
takový systém národních výborů, teď tu
máme ‚democrazy‘.“ Tím chtěli naznačit,
že si s demokracií neumějí poradit, že to

byla demokracie vnuce-
ná shora po nějaké eko-
nomické krizi a dirigo-
vaná Indií, ale zespoda
s tou demokracií ne-
umějí zacházet, takže to
končí jednou vládní kri-
zí za druhou atd. atd.
Pak je spousta zemí, jež
mají nějakou demokra-
tickou tradici, případně
k tomu mají větší poten-
ciál, jako je třeba Bělo-
rusko nebo kam patřilo
Srbsko za Miloševiče.
V těchto případech si
myslím, je velmi zajíma-
vé pracovat nejen na

úrovni nevládních organizací, ale i s poli-
tickou opozicí, která může vůči současně
vládnoucí diktatuře představovat nějakou
alternativu, a je vysoká šance, že se změ-
nou elity se zlepší situace i uvnitř země. 

Spousta zemí s autoritativními režimy jsou
zároveň velmi atraktivními obchodními

partnery, ať už kvůli velikosti jejich trhu, nebo
bohatství na nerostné suroviny. Jak mají po-
dle Vás vlády demokratických států vůči nim
postupovat? Mají být důsledné a riskovat tře-

...jestliže elita
má pocit, že je
u moci navždy,
necítí žádné
potenciální
ohrožení
a překračuje
všechny meze,
což je takový
začarovaný
kruh.
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Lidská práva

ba i ztrátu lukrativních obchodních zakázek,
nebo dělat kompromisy a snažit se o dosa-
žení menších ústupků? 

Rozhodně neplatí, že když nějaká ze-
mě výrazně tlačí na dodržování lidských
práv nebo je připomíná, že na tom musí
být ekonomicky bita. Podívejte se na
vztah Ameriky a Číny – to jsou největší
obchodní partneři a Američané jsou tra-
dičně nejostřejší vůči Číně, vojensky pod-
porují a vyzbrojují Tchaj-wan. Totéž se dá
tvrdit o čínském obchodu, který dnes už
probíhá převážně nezávisle na státu, na-
víc zde probíhá zvláštní proces, kdy se
o spoustě věcí rozhoduje na regionální
úrovni, a nikoli centrálně. Už tedy vůbec
nemusí platit, že hovořit o lidských prá-
vech znamená přijít o zakázky. Vzpomí-
nám si, jak se tu asi deset let mluvilo o vý-
stavbě velké přehrady v Číně, kam měla
dodat turbíny naše Škodovka. Deset let
byla tato miliardová zakázka používána
jako argument, proč nemůžeme být vůči
Číně ostřejší. Mezitím ta zakázka přesta-
la být profitabilní, protože se její realiza-
ce neustále odkládala. To byl typický pří-
klad toho, jak se obchodním zaklínad-
lem, které nakonec stejně nezafunguje,
relativizuje fakt, že nějaké věci se mají ří-
kat a nemá se o nich mlčet. V dlouhodo-
bém horizontu bude pro Evropu nesmír-
ně důležité mít ve světě partnery, kteří
budou aspoň víceméně demokratickými
a slušnými zeměmi, v jejichž čele nebu-
dou diktátoři, protože ti jsou nepředvída-
telní, a mohou se navíc mezi sebou spo-
jovat. Pro dlouhodobou stabilitu Evropy,
která bude mít určitě problémy s konku-
rence schopností, je daleko bezpečnější
mít po světě partnery, kteří fungují jakž
takž jako demokratické společnosti s ně-
jakou šancí změny u moci a nějakou šan-
cí na zodpovědnost vládní elity vůči zbyt-
ku společnosti. Ta ale funguje jenom teh-
dy, když je možná změna u moci, protože
jestliže elita má pocit, že je u moci na-
vždy, necítí žádné potenciální ohrožení
a překračuje všechny meze, což je takový
začarovaný kruh. Jakmile nastane pře-
kračování mezí, dochází k zneužívání
státních prostředků pro vlastní rodinu ne-
bo věrné přívržence, tak se zač ne elita
o svou pozici obávat, začne vynakládat
víc peněz a energie na represivní pro-

středky, aby si zajistila setrvání u moci.
Dostává se tak do začarovaného kruhu,
protože čím větší je represe, kterou po už-
ívá vůči obyvatelstvu, tím víc se bojí, že
kdyby o tu moc přišla, nastane „zúčtová-
ní“, a tím zase větší represi používá. Je to
samozřejmě zjednodušené, ale do jisté
míry tato spirála diktátorství funguje.
Myslím si, že pro Evropu bude dobré
a zásadní, když bude mít po světě velké
partnery, kteří sdílejí podobné hodnoty
na poli demokracie, správy věcí veřej-
ných a lidských práv. Myslím, že třeba In-
die je toho příkladem a bude jedním
z nejdůležitějších partnerů Evropy v Asii
– a to je také demokracie, byť je to asijská
země a s mi liardou obyvatel. Takže vidí-
me, že možné to je i tam.

Snad vůbec nejvíce prosazují lidská práva
ve své zahraniční politice Spojené státy

americké. Na adresu USA se ale také ozývá
kritika, že v tomto úsilí nejsou vždy důsledné,
případně, že se také dopouštějí porušování
lidských práv (Guantánamo). Jak se na to dí-
váte? 

Guantánamo je určitě záležitost, která
měla zmizet už dávno a pravděpodobně
také zmizí, protože jeho existenci nemůže
nikdo podporovat. Je ale třeba říct, a to
mi připadá důležité, že Amerika má své
vnitřní očistné a kontrolní mechanismy,
jako je tisk, jako jsou volby, think-tanky,
univerzity, a dokáže to díky tomu zreflek-
tovat. Může to trvat dlouho, ale zrovna
teď zřejmě před takovou reflexí stojíme.
Takoví lidé jako Lukašenko, Castro nebo
barmská vojenská junta prostě nebudou
reflektovat, co dělají sami svým občanům
a co se děje v jejich zemi. Argument, aby-
chom my tady v Česku pomáhali Ameri-
ce vyrovnat se s jejím demokratickým de-
ficitem, mi připadá nesmyslný, protože
ona se s tím vyrovná nejlépe sama. 

Podstatný rozdíl mezi americkým po-
jetím podpory demokracie ve světě za po-
sledních osm let a přístupem Evropy spo-
číval v chybné představě, že demokracie
je projekt a že jestliže se do toho projek-
tu nalije dostatek peněz, energie a poli-
tického zájmu, pak se dá budování demo-
kracie urychlit, rozšířit a založit všude
jinde. Tak to ale není. Demokracie je evo-
luce, je to proces a podle pojetí Evropa-

nů, které sdílí i Člověk v tísni, znamená
podpora demokracie podporu lidí, kteří
v těch zemích o něco usilují, kteří se sami
snaží, sdružují, mají zájem o informace
zvenčí nebo chtějí informace odesílat –
tak, jako to bylo v době komunismu tady
u nás. Zvenčí se ale demokracie vytvořit
nedá. 

Řekl byste, že Česká republika, která po
svém vstupu do Evropské unie otázku

lidských práv v rámci sedmadvacítky velmi
prosazovala, má ve svém počínání za sebou
nějaké hmatatelné výsledky? 

Myslím si, že nové členské státy – ne-
jen Češi, ale i Poláci nebo některé pobalt-
ské země – mají tradičně zájem o tato té-
mata. Jistou podporu nachází česká poli-
tika u Dánů, Švédů, Britů, takže jako by
po mnoha letech, kdy se mi zdá, že za-
hraniční politice Evropské unie začal do-
minovat pragmatismus, se slova jako de-
mokracie, svoboda, lidská práva, víc a víc
objevují nikoli ve vnějších projevech, ale
v těch substantivních debatách. Skuteč-
nost, že Komise chystá změnu politiky
a výrazné zintenzivnění aktivit směrem
k východnímu partnerství, kde hraje prá-
vě podpora demokracie a lidských práv
významnou úlohu, fakt, že se znovu roz-
bíhá debata o tzv. evropském demokratic-
kém konsenzu, tomu nasvědčuje. Nicmé-
ně tyto debaty teď začínají a za českého
a švédského předsednictví se to dostane
pravděpodobně velmi vysoko do agendy.
Myslím si, že to jsou zela konkrétní vý-
sledky. Nevím, jak to lze úplně přesně mě-
řit a jestli to přinese nějaké ovoce v podo-
bě skutečně změny evropských zahranič-
ních politik, ale to budeme vědět třeba až
někdy v roce 2012, protože to trvá hrozně
dlouho. Ale do celého toho složitého or-
ganismu Evropské unie, Komise, Rady
a parlamentu nové členské státy, a mezi
nimi i Česko, toto téma přinesly zpět
a vlastně ho pomohly mezi všemi ostatní-
mi tématy, jež tyto instituce řeší, povýšit.
A už to je nějaký výsledek. 

Šimon Pánek (1967) je jedním ze
zakladatelů humanitární organizace
Člověk v tísni o. p. s. a dnes je jejím
ředitelem. 
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Dva pohledy

1Je podle Vašeho názoru legitimní prosa-
zovat dodržování lidských práv ve světě

násilnou cestou?
JD: Lidská práva nelze prosazovat ná-

silím. Násilí samo je jejich hrubým poruše-
ním stejně jako jeho mírnější formy, napří-
klad embarga nebo sankce vůči zemím, kte-
ré lidská práva porušují. „Vláda se vždycky
nají,“ řekl kdysi Jerzy Urban po Jaruzelské-
ho puči. Vyhrožování navíc pomáhá vlá-
dám mobilizovat proti cizí-
mu tlaku nacionalistické
pocity. Naopak začlenění
lidských práv jako jednoho
z pilířů bezpečnosti do hel-
sinských dohod, jejich mo-
nitorování přispělo k pádu
režimů sovětského typu. 

JŠ: Každé násilí je zlo.
Bombardování Hirošimy
bylo zlo, bombardování
Drážďan bylo zlo. Bombar-
dování Jugoslávie bylo zlo.
Ve všech třech případech
násilný zásah pomohl potla-
čit jiné zlo. Všechny tři pří-
pady se týkají USA. Na
USA ve všech třech přípa-
dech ležela tíha volby men-
šího zla. Bělehrad se roz-
hodl vysídlit milion osm set
tisíc kosovských Albánců.
Čtyři  sta tisíc jich vyhnal do Černé Hory,
albánského Kukesu a Makedonie. Teprve
bombardování největší poválečný exodus
zastavilo. Odsoudit použití násilí by si mo-
hl dovolit ten, kdo by navrhl a realizoval zá-
chranu malého národa před deportací. Nik-
do takový se nenašel. Evropa zklamala.
OSN zklamalo. Žijeme bohužel v době, kdy
velmoc supluje povinnosti nadnárodních
organizací. Násilí může být pro prosazová-
ní dodržování lidských práv legitimní, jako
tomu bylo v uvedených třech případech.

2Mají Evropané právo požadovat uskuteč-
ňování koncepce lidských práv v jiných

kulturních prostředích, například v Asii (viz
tzv. „asijské hodnoty“)?

JD: Existují práva zakotvená ve Vše -
obecné deklaraci lidských práv OSN, spo-

lečná všem lidem. Tyto hodnoty jsou zako-
tvené ve filosofických a náboženských sys-
témech většiny kultur. Pokud však Evropa-
né nerespektují zvyklosti a tradice jiných
kultur a necitlivě požadují, aby kopírovaly
pravidla, k nimž dospěla euroamerická ci-
vilizace, mohou vyvolávat odpor k jednání
chápanému jako „nový kolonialismus“. Os-
labují tak možnost usilovat o prosazování
těch práv, která jsou univerzální. 

JŠ: Sergej Kovaljov, ruský humanista,
řekl: „Porušování lidských práv nemůže
být vnitřní záležitostí žádné země.“
Ospravedlňování porušování lidských
práv jiným kulturním konceptem dnes ne-
obstojí. Potlačování práv žen Tálibánem
nebo věznění jinak smýšlejících (Čína,
Kuba) není kulturní odlišností ani vysvět-
litelné, ani přípustné. Žijeme v globální
vesnici a poválečný vývoj nám přinesl jas-
ně specifikované nadkonfesní, nadtradič-
ní kodexy, které do sebe vstřebaly to pod-
statné ze všech lidských kultur a byly zfor-
mulovány OSN. „Asijské hodnoty“ jako
například konfuciánství v ekonomikách
čínskojazyčných zemí, či dokonce šaría
v afghánských horách, jsou vnitřní záleži-
tostí oněch zemí. Až do chvíle, kdy přine-
sou porušení lidských práv.

3Co soudíte o tom, že Spojené státy, jež
zřejmě jako žádná jiná země nejvíce pro-

mítají lidská práva do vlastní zahraniční poli-
tiky, jsou také předmětem kritiky kvůli jejich
porušování (Guantánamo)?

JD: Spojené státy po Helsinkách vý-
razně přispěly důrazem na lidská práva
k postupné přeměně sovětského impéria.
Carterova administrativa zahájila pravi-
delné kontakty s opozičními představiteli.
Ty se staly pravidelnou součástí programu
zahraničních hostů. Po pádu železné opo-

ny se tato politika začala
opouštět. Bombardování
Jugoslávie bylo zdůvodně-
no nepravdivými argumen-
ty stejně jako invaze do
Iráku. Při ní navíc neokon-
zervativci, opojení před-
stavou „amerického stole-
tí“, propadli iluzi, že na-
stolují demokracii na
Středním východě. Jejich
agresivitu (W. is Liberator,
psal W. Kristol) provázely
dvojí standardy v přístupu
k lidským právům a jejich
přímé porušování (Guan-
tánamo, Abu Ghraib, sou-
hlas s mučením vězňů, Pa-
triotic Act atd). S nástu-
pem prezidenta Obamy
lze doufat v návrat k hod-
notám euroamerické civili-

zace, ve větší spolupráci s Evropou
a v rámci úsilí o zajišťování bezpečnosti
také v posilování politiky lidských práv. 

JŠ: Guantánamo je skvrnou na tváři
demokratické Ameriky a důkazem, že vi-
rus porušování lidských práv může po-
stihnout i demokratické země. Pro ně slo-
va Sergeje Kovaljova platí stejně jako pro
diktátorské režimy.

Jiří Dienstbier je senátorem
Parlamentu České republiky
a předsedou jeho zahraničního výboru. 

j@dienstbier.cz

Jaromír Štětina je nezávislý
senátor Parlamentu České republiky za
Stranu zelených. stetinaj@senat.cz

Neokonzerva -
tivci, opojení
představou
„amerického
století“, propadli
iluzi, že nastolují
demokracii na
Středním
východě.

„Asijské 
hodnoty“ jsou
vnitřní 
záležitostí oněch
zemí. Až do
chvíle, kdy
přinesou 
porušení 
lidských práv.

Jaromír
Štětina

Jiří 
Dienstbier

Lidská práva a zahraniční politika
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Zeměmi světa

Současná finanční krize zvýraznila správnost
slovenské volby. Maďarští představitelé se ani
po národním summitu, který hledal východis-

ka z ekonomické mizérie, neshodli na termínu vstupu
do eurozóny, přestože guvernér národní banky nalé-
havě vyzýval k urychlení tohoto kroku. Je přesvěd-
čen, že by se tím snížila zranitelnost země, jež byla ze
všech států střední Evropy důsledky světové finanční

krize dosud postižena nejvíce. Centrální banka ČR naopak po-
kládá nynější neklid na finančních trzích za důvod, aby vláda
opět oddálila rozhodnutí týkající se eura. Je to zřejmě v souladu
s celkovou strategií našich nejvyšších představitelů, kteří v čele
s prezidentem republiky pokládají vstup do eurozóny pro českou
ekonomiku za nevýhodný. Poradkyně Václava Klause Stanislava
Janáčková je přesvědčena, že přijetí eura nebude v nejbližších
minimálně deseti letech v Česku na pořadu dne. Zdůvodnila to
přitom čtyřmi argumenty, které plně konvenují s filosofií euro -
skeptiků. Poláci jsou odhodláni vytvořit předpoklady pro pře-
chod na euroměnu teprve v roce 2012.

Slovenská cesta k euru
V době nástupu první Dzurindovy vlády před deseti lety byla si-
tuace v oblasti veřejných financí země mimořádně složitá. Ač-
koli si jeho kabinet stanovil v tomto směru ambiciózní cíle, po -
dařilo se mu realizovat pouze některé. Důležité však bylo, že zá-
vazky, které Slovenská republika v rámci předvstupních rozho-
vorů s Evropskou unií v této sféře převzala, přes kritizované ne-
dostatky splnila na odpovídající úrovni. Avšak záměr z roku
1998 hospodařit s vyrovnaným finančním rozpočtem ani on na
konci svého funkčního období neuskutečnil. Nepřímo to přizna-
la tehdejší ministryně financí, když zdůvodňovala zásady pro pří-
pravu státního rozpočtu na rok 2003. Tvrdila, že nová vláda bu-
de muset rozhodněji pokračovat v reformách, aby podstatně sní-
žila veřejné výdaje a zadluženost státu. Bez nich by byly fiskální
záměry nerealizovatelné.

Důsledně a často až za cenu drastických dopadů pro občany
v sociální oblasti je začal realizovat až druhý, v tomto případě
pravicový kabinet Mikuláše Dzurindy, jenž vznikl po parlament-
ních volbách v roce 2002. Koaliční strany se již v programových

vstupuje 
do eurozóny

Slovenská republika
Vladimír Leška

Před deseti lety mnozí pokládali Slovensko mezi zeměmi
Visegrádské čtyřky za škaredé káčátko. Ještě v září 1998,
než proběhly parlamentní volby, panovaly pochybnosti, zda
se stane členem NATO a zda bude společně s ostatními
státy regionu přijato do Evropské unie. Teprve jejich výsle-
dek a vznik širokospektrální koalice vytvořily vnitropolitické
předpoklady pro překonání několikaletého zaostávání v in-
tegračním úsilí a v podstatě během jednoho volebního ob-
dobí se dostalo na úroveň ostatních. Po čtyřech letech ne-
jenže s nimi srovnalo krok, ale v některých parametrech je
začalo i předbíhat. Svou důvěru v hodnoty, z nichž evrop-
ská integrace vychází, demonstrovalo i tím, že jako jediné
z Visegrádské čtyřky již splnilo kritéria pro přijetí společné
měny a 1. ledna 2009 vstoupí do eurozóny.
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tezích zavázaly snížit podíl deficitu veřejných financí na hrubý
domácí produkt tak, aby Slovenská republika na závěr funkční-
ho období plnila kritéria pro vstup do Evropské měnové unie.
Vláda tento cíl ve svém programovém prohlášení označila za při-
rozený krok při naplňování integračních ambicí země. Slíbila, že
ve spolupráci s NBS připraví strategii nezbytných kroků vedou-
cích k jeho dosažení. Svůj závazek začala realizovat v polovině
července 2003, když schválila dokument „Stratégia prijatia eura
v SR a spoločný postup vlády SR a Národnej banky Slovenska pri
vstupe Slovenskej republiky do eurozóny“. V září 2004 jej konkre-
tizovala.

O rok později – v červenci 2005 – schválila Národný plán za-
vedenia eura v Slovenskej republike, který pak několikrát aktuali-
zovala. V listopadu téhož roku Slovensko učinilo významný krok
tímto směrem, když svou měnu začlenilo do Evropského me-
chanismu směnných kurzů II (ERM II). Centrální parita koruny
vůči euru byla tehdy stanovena na úrovni tržního kurzu 38,4550
EUR/SKK. Poté vláda realizovala řadu administrativních a práv-
ních kroků v rámci přípravy na zavedení eura. Koncem roku
2005 jmenovala vládního zmocněnce pro tuto agendu.

Jisté pochybnosti v souvislosti se směřováním Slovenska do
eurozóny, ale nejen s ním, vyvolaly výsledky parlamentních vo-
leb v červnu 2006, v nichž s výraznou převahou zvítězila Ficova
strana SMER – sociálna demokracia. Navíc je umocnilo složení
vládní koalice, která po nich vznikla. Politici, kteří zůstali v opo-
zici, spolu s převážnou částí novinářů a pravicově orientovaných
politologů předpovídali, že podíl ĽS–HZDS a SNS na vládě vý-
znamně zkomplikuje realizaci integračních ambicí Slovenské re-
publiky, oslabí její zahraničněpolitické postavení a zpozdí zave-
dení euroměny. Nová vláda se však snažila tyto prognózy vyvrá-
tit již ve svém programovém prohlášení. Slíbila, že udělá vše ne -

zbytné pro zavedení společné evropské měny v roce 2009. Ne-
naplnila se ani očekávání, že její programové cíle – zejména v so-
ciální oblasti – znemožní plnění maastrichtských kritérií, což by
realizaci tohoto plánu ohrozilo.

Velmi dobré ekonomické výsledky Slovenska umožnily pů-
vodně stanovenou centrální paritu dvakrát revalvovat: poprvé
v březnu 2007 na úroveň 35,4424 EUR/SKK, podruhé pak kon-
cem května 2008 na 30,1260 EUR/SKK. 

Legislativní rámec pro přijetí eura definoval tzv. generální zá-
kon o zavedení měny euro na Slovensku a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, jenž Národní rada SR schválila 28. lis-
topadu 2007. 

Rok 2008 – rok intenzivních příprav
Vše podstatné při vytváření podmínek pro vstup do eurozóny se
odehrálo letos, přičemž klíčové události se staly v květnu. Ev-
ropská komise na jeho počátku vydala konvergenční zprávu,
v níž konstatovala, že Slovensko odstranilo všechny případy ne-
slučitelnosti svých právních norem s příslušnými články Smlou-
vy ES a statutem ESCB a ECB (Evropského systému centrálních
bank a Evropské centrální banky). Průměrná míra inflace za po-
sledních dvanáct měsíců dosahovala 2,2 procenta, což bylo znač-
ně pod úrovní referenční hodnoty 3,2 procenta. 

Autoři zprávy předpokládali, že inflace se po zavedení eura
může zvýšit, ale ani přesto by neměla stanovené hodnoty pře-
kročit. Relativně nízká cenová hladina (58 procent průměru EU
v roce 2006) je v dlouhodobém horizontu dostatečným poten-
ciálem pro konvergenci cenové hladiny. Zpráva ocenila, že vláda
a sociální partneři začátkem roku 2008 podepsali Deklaráciu spo-
ločenskej zhody zaviesť a používať euro, v níž se zaměstnavatelé
a odbory zavázali udržet růst mezd v souladu s růstem produkti-
vity. Kabinet kromě toho například slíbil, že do roku 2011 do-
sáhne vyrovnaný státní rozpočet a zpřísní fiskální pozici v pří-
padě neočekávaných inflačních tlaků. Dílčí posudek zprávy z to-
hoto hlediska vyzněl jednoznačně: Slovensko splňuje kritérium
cenové stability. Také další závěry byly pro SR příznivé: vyhově-
la rovněž kritériu výměnného kurzu, jakož i dlouhodobých úro-
kových sazeb. Evropská komise na základě právní slučitelnosti
a plnění konvergenčních kritérií, jakož i s přihlédnutím k do-
plňujícím faktorům konstatovala, že Slovenská republika pod-
mínky pro přijetí eura splnila. 

Na základě tohoto dobrozdání ministři financí členských ze-
mí Evropské unie v Lucemburku 3. června 2008 doporučili, aby
Slovensko vstoupilo do eurozóny k 1. lednu 2009. Hlavy států na
zasedání Rady EU toto doporučení 20. června 2008 potvrdily.
Poté ministři financí členských států EU na svém zasedání
8. července 2008 stanovili neodvolatelný přepočítávací koefici-
ent mezi EUR a SKK (tzv. konverzní kurz). Ten zůstal na úrov-
ni centrální parity, již slovenská měna dosáhla v květnu 2008, tj.
1 EUR za 30,1260 SKK. 

Politické turbulence kvůli euru
Tento parametr rozčeřil hladinu slovenské politické scény nej -
méně dvakrát: poprvé v květnu 2008, když došlo k druhé reval-
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vaci slovenské koruny v rámci mechanis-
mu ERM II, podruhé, když byl stanoven
konverzní kurz. 

Od května se sdělovací prostředky a znač-
ná část opozičních politiků zabývaly po-
dezřením, že informace o připravované
změně centrální parity pronikla z minis-
terstva financí do prostředí finančních sku-
pin J&T a Istrokapital, které následně na této
operaci vydělaly miliony korun. Indicie
o možném zneužití dů-
věrných informací vy-
volala skutečnost, že těs-
ně předtím, než Evrop-
ská centrální banka 28.
května večer stanovila
novou centrální paritu na
30,126 SKK/EUR, se
na devizovém trhu us-
kutečnil nebývale vysoký
počet obchodů s koru-
nou v objemu přes 24
miliard korun. Přitom
na těchto transakcích měly nejvíce vydělat
zejména oba zmíněné subjekty. V průběhu
června padlo podezření z předpokládaného
úniku informací přímo na ministra financí
Jána Počiatka, který se pár dnů poté, co po-
žádal o změnu centrální parity, setkal v Mo-
naku s představiteli J&T na jejich jachtě.

Guvernér NBS Ivan Šramko v polovině
června 2008 potvrdil, že možný únik in-
formací tohoto druhu vyšetřovala jeho
instituce. Bezprostředně poté premiér Fi-
co odsoudil jednání svého ministra. Ačko-
li Počiatek popřel, že by důvěrné informa-
ce unikly z vládních míst, přesto nabídl
svou demisi. Premiér ji však nepřijal.
O několik dnů později se jej opozice po-
kusila odvolat v parlamentu, avšak ne-
úspěšně. Kauzou se začal zabývat i Výbor
pro hospodářské a měnové záležitosti Ev-
ropského parlamentu v Bruselu. Rovněž
eurokomisař pro tuto oblast Španěl Joa-
quín Almunia vyzval SR, aby celou věc
přešetřila. 

Koncem června premiér své rozhodnu-
tí ponechat Počiatka ve funkci zdůvodnil
tvrzením, že ministr nemohl informaci
o změně centrální parity prozradit, proto-
že v době podezřelých obchodů s ní nedis -
ponoval. Prý mu to potvrdil i guvernér
NBS. Na jedné straně jej pochválil za
zvládnutí procesu přijímaní eura. ale na

druhé jej tvrdě kritizoval za návštěvu jach -
ty, protože tím poškodil SMER–SD a ce-
lou vládu.

Konverzní kurz vyvolal ostré polemiky
znovu poté, co jej ministři financí Evropské
unie oficiálně v první dekádě července po-
tvrdili. Opoziční politici jej označovali pro
Slovensko za nevýhodný. Tvrdili, že je od-
razem nedostatečně zvládnutého procesu
přípravy na přijetí eura, včetně důsledků zmí-

něné aféry. Koaliční
představitelé, v souladu
s názory převážné vět-
šiny finančních exper-
tů a ekonomických
analytiků však doka-
zovali, že je optimální
a že odpovídá aktuál-
nímu stavu i předpo-
kládanému vývoji slo-
venské ekonomiky. Po-
dle některých se proti
očekáváním podařilo

dosáhnout silnější kurz, jenž je pro občany
výhodnější. 

S blížícím se koncem roku se zinten-
zivnila diskuse o přednostech a nevýho-
dách společné měny. Experti nejčastěji
zdůrazňovali, že po jejím zavedení odpad-
nou ekonomice náklady z měnových kon-
verzí a kurzovní rizika. Slovensko by se
mělo stát ještě atraktivnější pro zahranič-
ní investory, což někteří již otevřeně de-
klarovali. Naopak, jisté riziko představuje
snížení zájmu o slovenskou produkci ze
strany partnerů zemí Visegrádské čtyřky,
které v jeho zahraničněobchodní bilanci
zaujímají významné místo, jelikož by si
mohli hledat dodavatele vně eurozóny.
Experti se však shodují v tom, že případ-
ná rizika vyplývající z přechodu na euro-
měnu budou mnohokrát vyvážená výho-
dami jejího zavedení. Je však neoddisku-
tovatelné, že konsenzuální úsilí politiků
o zavedení eura prospělo celé společnosti,
protože proces vytváření podmínek pro
jeho přijetí významně přispělo k urychle-
ní rozvoje slovenské ekonomiky.

I úspěch dějinné události
často závisí na zvládnutí
pragmatických úkonů
Kampaň k zavedení eura v posledních
měsících roku 2008 se zaměřila přede-

vším na pragmatickou stránku této
historické události – zajištění ne -
zbytného množství eurobankovek
a ražbu mincí pro hotovostní oběh
SR, předzásobení bank a maloob-
chodního sektoru euroměnou
apod. Prostý občan se mohl na
„velký třesk“, který nastane na No-
vý rok 2009, psychologicky připra-
vovat již od srpna 2008, odkdy
jsou všechny maloobchodní ceny,
výplatní pásky, důchodkové dávky
a další platby zobrazovány duálně,
tj. v SKK i EUR. Kromě toho se
občané mohli s celou škálou prob-
lému přechodu na euroměnu se-
znamovat různými formami široko-
spektrální eurokampaně. 

Do 16. ledna 2009 bude možné
na Slovensku platit jak korunou,
tak i eurem. I tímto způsobem se
bude národní měna stahovat z obě-
hu. Po tomto termínu bude možné
SKK vyměnit již jen v komerčních
bankách a NBS. Duální zobrazová-
ní cen bude povinné až do konce
roku 2009, aby občané mohli i tím-
to způsobem kontrolovat svědomi-
tost obchodníků. 

Slovenští politici bez ohledu na
politickou příslušnost jsou přesvěd-
čeni, že po zavedení eura ani svě-
tová finanční krize nezpůsobí zemi
nějaké mimořádné problémy. Minis -
tr financí Počiatek ubezpečuje, že
Slovenská republika se v nynější
krizí nachází v relativně dobré po-
zici a že zpomalení hospodářského
růstu po vstupu do eurozóny bude
proto mírnější, než kdyby zůstala
mimo ni. Jeho předchůdce, opozič-
ní politik Ivan Mikloš, dokonce
tvrdí, že finanční krize je šancí pro
Slovenskou republiku, aby z ní ješ-
tě profitovala.

Zanedlouho se dovíme, zda Slo-
vensko vstupem do eurozóny vydě-
lalo, či prodělalo. 

Vladimír Leška byl do
září 2007 vědeckým pracovníkem
Ústavu mezinárodních vztahů.

vladimir.leska@volny.cz

Experti se shodují
v tom, že případná
rizika vyplývající
z přechodu na
euroměnu budou
mnohokrát
vyvážená výhodami
jejího zavedení.
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sem do premiérského křesla vrátí. Tehdejší zákon prezident ve-
toval v lednu 2007.

V nastalém případě, po rozpadu koalice, ústava určuje lhůtu
třiceti dní, v níž je možné najít v parlamentu kompromis a se-
stavit vládu novou, v opačném případě prezident může využít
svého práva rozpustit parlament a vyhlásit předčasné volby.
Ukrajinská vláda je formována právě v parlamentu – prezident
pouze formálně jmenuje premiéra.

V předtočeném televizním projevu Juščenko 8. října 2008
oznámil, že vydal výnos, který rozpouští Nejvyšší radu a nařizu-
je uspořádání předčasných parlamentních voleb, jež se podle ús-
tavy mají uskutečnit do šedesáti dnů. Datum voleb bylo před-
běžně stanoveno na 7. prosince 2008. Prezident prohlásil, že
koalice byla zničena lidskými ambicemi, a to ambicemi pouze
jednoho člověka. Juliji Tymošenkovou obvinil, že její touha po
moci u ní převládla nad národními zájmy.

Juščenkovu výnosu předcházelo měsíc trvající snažení Tymo-
šenkové o obnovení koalice a vzájemná obviňování prezidenta a pre-
miérky z podílu na zodpovědnosti za vzniklou situaci. Tymošen-
ková několikrát vyzývala Juščenka k návratu do koalice. Prezident
ji obviňoval ze zavádění premiérské diktatury a ostře kritizoval její
nevyhraněný postoj k rusko-gruzínskému konfliktu. Juščenko, kte-
rý se postavil jasně na stranu Gruzie, kritizoval Tymošenkovou za
promoskevský postoj a vedle vlastizrady ji obvinil, že si svým cho-
váním snaží zajistit podporu Moskvy v nadcházejících prezident-
ských volbách. Od počátku října se Tymošenková snažila plnit Juš-
čenkovy požadavky, jimiž podmiňoval obnovení koalice s BJuT. Juš-
čenko požadoval také zrušení zákonů, pro které hlasovala Tymo-
šenková společně se Stranou regionů a ostatní opozicí. Tymošen-

Volbám
vstříc

Na Ukrajině 
bylo roztočeno

další kolo 
vlekoucí se
vnitropolitické
krize 

Tereza 
Fantlová

Na podzim 2008 Ukrajina prožívá „další kolo“ vleklé
politické krize, které dominují spory tří hlavních akté-
rů ukrajinské politiky. Prezident Juščenko rozhodl
o vystoupení z parlamentní koalice, kterou jeho se-
skupení Naše Ukrajina-Lidová Sebeobrana (NU-NS)
tvořilo s Blokem Julije Tymošenkové (BJuT). Stalo se
tak poté, co poslanci strany BJuT hlasovali na začát-
ku září spolu s opoziční Stranou regionů Viktora Ja-
nukovyče pro schválení zákona o kabinetu ministrů,
jakož i dalších zákonů omezujících prezidentské pra-
vomoci. Pro zákon hlasovala Strana regionů, komu-
nisté, Blok Litvina a BJuT. Prezident Juščenko ozna-
čil dění v ukrajinském parlamentu, Nejvyšší radě, za
formování nové koalice. 

Pozadí současného vývoje
Spor o posílení či omezení prezidentských
pravomocí je na ukrajinské politické scéně už
stálicí. Prezidentské pravomoci byly omezeny
jako součást dohody o předání moci Juščen-
kovi po dramatických prezidentských vol-
bách na sklonku roku 2004 a úřadující hlava
státu od té doby usiluje o jejich rozšíření. Pro
zákony omezující pravomoci prezidenta hla-
sovala Tymošenková a její strana v parlamen-
tu už v prosinci roku 2006 v naději, že se ča-
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ková již připojila svůj premiérský podpis
i pod deklaraci Juščenka a Evropské unie
o podpoře Gruzie. Tvrdila však, že pokud
přistoupí na jeden Juščenkův kompromis,
prezident přijde s dalšími a dalšími poža-
davky, neboť jeho cílem jsou jednoduše
předčasné volby.

Tymošenková a její strana BJuT před-
časné volby zásadně odmítají, přičemž
možný povolební vývoj by mohl premiér-
ku při přeskupení koalice připravit o její
křeslo. Na protiprávnost Juščenkova roz-
hodnutí podali Tymošenkové spolupra-
covníci žalobu ke kyjevskému Městské-
mu soudu. Kyjevský soud označil prezi-
dentovo rozhodnutí za neprávoplatné,
ale prezidentův tým podal žádost o pře-
zkoumání. Juščenko nakonec sám 20. říj-
na 2008 platnost svého dekretu zrušil,
čímž obnovil činnost parlamentu, aby
umožnil hlasování o půjčce od Meziná-
rodního měnového fondu ve výši 16,5
mld. dolarů. 

Podle prezidenta byla činnost obnovena
jen na několik dní nutných ke schválení po-
třebné legislativy a jako možný termín pro
předčasné volby Juščenko určil 14. prosince
2008. Nyní je však jasné, že případné vol-
by se budou konat až v novém roce. Ty-
mošenková v parlamentu blokovala uvol-
nění prostředků pro předčasné volby a spo-
lu s komunisty se shodla, že pro předčas-
né volby v zuřící finanční krizi není místo.
Poté, co se nepodařilo schválit financová-
ní voleb v parlamentu, jehož zasedání ru-
šil BJuT obstrukcemi, přikázal prezident
premiérce vyčlenit z vládních zdrojů 85 mi-
lionů dolarů na zaplacení předčasných vo-
leb. Tymošenková ale požadavek na vyčle-
nění prostředků z rezervního fondu odmítá,
jelikož ten podle ní neslouží k těmto úče-
lům.

Rok oranžové koalice:
stupňující se boj o moc 
Celá krizová situace souvisí s vlekoucím se
mocenským bojem, který se stupňuje s tím,
jak se blíží termín dalších řádných prezi-
dentských voleb, jež jsou naplánovány na
počátek roku 2010. Jako jeden z možných
scénářů v létě týdeník Zerkalo nedeli před-
pokládal, že Juščenko bude vyčkávat až do
podzimu, kdy na Tymošenkovou zaútočí
a přitom si dá pozor, aby před zraky Ukra-

jiny nenesl vinu za rozbití koalice. Kanad-
ský expert na Ukrajinu Taras Kuzio přitom
již v polovině května 2008 v Eurasia Dai-
ly odhadoval, že předčasné parlamentní
i prezidentské volby proběhnou na začátku
roku 2009 a v jejich důsledku bude Juščenko
odstaven od reálné moci v zemi. Juščenko
podle něj ztrácí hlasy voličů, za což vděčí
nesplněným volebním slibům a chování, kte-
ré více analytiků
označuje za neús-
tavní. Kuzio zmi-
ňuje například pre-
zidentův dekret
z dubna 2007, jímž
se pokoušel roz-
pustit parlament
v reakci na rozmá-
hající se přeběhlic-
tví poslanců ve pro-
spěch jeho politic-
kých konkurentů.
Prezident podle něj
dále překračuje pra-
vomoci vměšováním do ekonomických
otázek, zejména privatizace, a v neposled-
ní řadě i autoritativním vystupováním pro-
ti premiérce, často prostřednictvím hlavy
prezidentské kanceláře Viktora Balohy.

Tymošenková v pozici premiérky v ob-
dobí od předčasných voleb v září 2007 na-
opak setrvale posilovala na úkor proprezi-
dentské Naší Ukrajiny-Lidové Sebeobra-
ny. V průzkumech voličských preferencí
z léta se Blok Tymošenkové umisťoval těs-
ně v závěsu za Stranou regionů. V ukra-
jinské volební matematice platí, že hlasy
se přerozdělují v oranžovém táboře mezi
Tymošenkovou a Juščenkem, zatímco Ja-
nukovyč a jeho Strana regionů mají po-
měrně stabilní elektorát. Juščenkovy hla-
sy se tedy „oranžovým“ neztratí. Zároveň
se v průzkumech objevuje další možnost,
a to, že by voliči uvítali nějakou třetí sílu,
a pak by opustili dosavadní principy volby
podle barevného schématu oranžoví (Juš-
čenko a Tymošenková) versus modří (Ja-
nukovyč). 

Populární premiérka
Tymošenkové popularita stoupla poté, co
vláda započala s výplatami ztracených
vkladů z období Sovětského svazu, což byl
jeden z jejích nejchytlavějších předvolebních

slibů. První peníze vyplacené v lednu 2008
jí zajistily podporu hlavně starších voličů,
jichž se navrácení vkladů týká především.
Tymošenková si zajistila i respekt voličů Stra-
ny regionů. Právě populistické vyplácení pe-
něz za vklady uložené v sovětských bankách
znárodněných Ruskem v roce 1991 se stá-
vá účinnou zbraní v nastupující prezident-
ské kampani. Juščenko vyplácení vkladů sli-

boval už před prezident-
skými volbami 2004, kdy
chtěl peníze vyplácet z da-
ňových příjmů od nejbo-
hatších podnikatelů ve
státě. Vklady však začaly
být vypláceny až za Ty-
mošenkové. Premiérka
pro tyto účely používá
výnosy z privatizace,
s čímž Juščenko ostře ne-
souhlasí. Tymošenková je
za vpouštění finančních
prostředků do oběhu, bez
současného ošetření in-

flace, kritizována. Proti těmto nařčením se
premiérka ovšem brání tím, že prezident blo-
kuje vládní snahy o zavedení protiinflační
legislativy.

Jako neúspěch premiérky byly označo-
vány výsledky květnových voleb na kyjev-
skou radnici, při nichž byl za primátora
Kyjeva zvolen Leonid Černoveckij, kandi-
dující za Blok Černoveckého. Právě pre-
miérka nechala v březnu hlasovat o odvo-
lání Černoveckého z postu primátora Ky-
jeva kvůli jeho údajnému spojení s nezá-
konným přidělováním pozemků na území
hlavního města. Hlasování v Kyjevě bylo
považováno za ukazatel popularity před
prezidentskými volbami a kandidát Tymo-
šenkové – první vicepremiér Oleksandr
Turčinov – propadl. Spolu s dalším demo-
kratickým kandidátem, bývalým boxerem
Vitalijem Kličkem, ale měli dva oranžoví
kandidáti více hlasů než vítězný Černo-
veckij. To podle Igora Ždanova z ukrajin-

Zdroje
• Josef Mlejnek, „Ukrajina: ať tak, ne-
bo tak, pokaždé skoro pat“, CEVRO
revue, 10/2007
• RFE/RL, Eurasia Daily, Deník SME,
Zerkalo Nedeli

Rozpad koalice
a další politická krize
na Ukrajině zbrzdí
spolupráci země
s Evropskou unií
a Severoatlantickou
aliancí, které už nyní
nenabízejí Ukrajině
jasné sliby přijetí. 
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ské redakce RFE/RL znamená, že kdyby
se byly demokratické síly dokázaly pře-
nést přes vzájemné neshody a zodpověd-
ně myslely na voliče, případný sjednocený
kandidát oranžových by ve volbě uspěl.
Oranžovým spojencům se kvůli vzájem-
ným neshodám nepodařilo obsadit ani
Kyjevskou městskou radu, kde většinu zís-
kal rovněž Blok Černoveckého.

V červnu 2008 ztratila vládní koalice
v parlamentu většinu, když dva poslanci
opustili vládní koalici. Byl mezi nimi je-
den zástupce proprezidentské Naší Ukra-
jiny a další pocházel z klubu BJuT. Počet
koaličních poslanců v parlamentu tak
klesl na rovných 225, tedy polovinu cel-
kového počtu poslanců. Tymošenková
přestála v červenci 2008 hlasování o dů-
věře vládě, které vyvolala opoziční Strana
regionů s odůvodněním, že se premiérce
nepodařilo snížit inflaci. I když vláda
oranžové koalice vydržela nápor zvenčí,
nekončící spory mezi Juščenkem a Tymo-
šenkovou nakonec vedly až k rozpadu
koalice.

Předčasné volby v novém
roce
Prezident Juščenko zatím neurčil, kdy by
se předčasné volby měly konat, ale vyvrá-
til možnost, že by se uskutečnily do konce
roku. Odůvodnil to nutností schválit stát-
ní rozpočet. Analytici očekávají předčas-
né volby v prvních měsících příštího ro-
ku. Ukrajinu tak s největší pravděpodob-
ností čekají další parlamentní volby, již
třetí v průběhu tří let. Jasnými favority
jsou Strana regionů a BJuT. Otázkou zůs-
tává, jak bude vypadat nová parlamentní
koalice a vláda. Nyní mají Ukrajinu v ru-
kou dva znesváření demokraté Juščenko
a Tymošenková. Ti se však již poněkoliká-
té nedohodli a jejich rozepře poskytují
prostor novým scénářům. V minulých vol-
bách se do parlamentu nedostali bývalí
spojenci Strany regionů, socialisté Olek-
sandra Moroze, a chybí tak formace, kte-
rá by mohla narušit současný vyrovnaný
poměr sil. Tymošenková by se zřejmě spo-
jením s Janukovyčem diskreditovala u voli-
čů stran „demokratického“ tábora. Moskva
by ovšem spojení Janukovyče s Tymošen-
kovou uvítala. Evropa je opakujícím se
scénářem na Ukrajině naopak unavená.

Premiéři Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Julija Tymošenková během listopadového
setkání premiérů zemí Společenství nezávislých států v moldavském Kišiněvě. 

Alexei Nikolsky, Globe Media/Reuters

Rozpad koalice a další politická krize na
Ukrajině zbrzdí spolupráci země s Evrop-
skou unií a Severoatlantickou aliancí, kte-
ré už nyní nenabízejí Ukrajině jasné sliby
přijetí. 

Jasně se také ukazuje, že dvěma hlav-
ními kandidáty na prezidenta, kteří mají
opravdu šanci být zvoleni, jsou Julija Ty-
mošenková a Viktor Janukovyč. Mandát
prezidenta Juščenka se pomalu chýlí ke
konci. Jeho politiku už přestaly podporo-
vat i některé subjekty prezidentského blo-
ku Naše Ukrajina-Lidová sebeobrana
a preference Naší Ukrajiny již od minu-

lých voleb klesají. Je také zřejmé, jak silně
ovlivňuje očekávaný souboj o prezident-
ský úřad ukrajinskou politiku, a snad jen
celosvětová finanční krize, která dolehla
nyní i na Ukrajinu, na čas oslabila hřmot
mocenského boje. 

Tereza Fantlová je studentkou
magisterského oboru Ruská
a východoevropská studia na Institutu
mezinárodních studií Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy.

TerezaFantlova@seznam.cz
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rá zemi v osmdesátých letech vyčerpala. Volby v roce 2006 na-
proti tomu probíhaly v zemi s šestnáctiletou demokratickou zku-
šeností, relativně fungujícími reprezentativními institucemi a ros-
toucím hospodářstvím. Výraznou změnou ovšem prošel i mezi-
národní kontext. V 80. letech byla sandinistická revoluce pozna-
menána studenoválečným soupeřením dvou velmocí. Reaganova
administrativa přitom aktivně sponzorovala ozbrojené gerily
(contras) v boji proti revolučnímu režimu. I v současnosti se sice
Nikaragua vymezuje proti severoamerické hegemonii, pro Spoje-
né státy ale sandinistická Nikaragua nepředstavuje zdaleka tako-
vé nebezpečí jako v 80. letech.

Příčiny návratu sandinistů
Vůdce sandinistů Daniel Ortega se stal prezidentem v roce 2006
poté, co v prvním kole voleb obdržel 38 procent hlasů. Tato udá-
lost znamenala přelom v dosavadní zahraničněpolitické orienta-
ci země. Návrat sandinistů k moci představoval překvapení pro mno-
ho zahraničních analytiků. Z hlediska vnitropolitické situace už ale
tak překvapivý nebyl. Přispěly k němu dva hlavní faktory. První pří-
činou je bezesporu proměna samotné sandinistické strany, která
se transformovala z revolučního marxistického hnutí z 80. let v dneš-
ní levicově-populistickou stranu formálně respektující pluralitu de-
mokratické soutěže. Ve stranickém vedení kromě Ortegy nezůstal
nikdo z devíti vrcholných sandinistů z 80. let. Někteří postupem
času založili vlastní „pravověrné“ politické frakce, jiní pak zcela
opustili politiku. Personální proměnu strany dokresluje fakt, že jako
svého viceprezidenta si Ortega vybral Jaimeho Moralese, jedno-
ho z bývalých vedoucích představitelů protisandinistických contras

Znovuzvolením Ortegy byly oživeny reminiscence
na sandinistickou revoluci z 80. let. Přes některé
podobnosti v zahraniční orientaci sandinistů je

však obtížné obě období srovnávat. Odlišné byly zejmé-
na výchozí podmínky. V roce 1979 sandinisté (Frente
Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) porazili zko-
rumpovaný režim klanu Somozů, který v zemi vládl po
čtyři desetiletí. Následovala brutální občanská válka, kte-

Prudce doleva:
staronový směr
pro Nikaraguu

Karel Kouba

Téměř dva roky po druhém zvolení sandinisty Danie-
la Ortegy prezidentem Nikaraguy se nenaplnily nej-
horší scénáře pro budoucnost demokracie v zemi.
První zvolení Ortegy v roce 1985 se uskutečnilo
 uprostřed brutální občanské války. Znovuzvolení už
následovalo po šestnáctileté zkušenosti s demokracií
a třech mandátech liberálních prezidentů. Manévro-
vací prostor pro budování socialismu ať už podle ku-
bánského, nebo venezuelského vzoru, je značně
omezený nejen kvůli složitosti domácí politické situa-
ce, ale rovněž kvůli mezinárodním okolnostem. V pro-
tikladu k intenzivní socialistické rétorice a „antiimpe-
rialistické“ zahraniční politice je výsledkem prvních
dvou let vládnutí sandinistů zachování pragmatické li-
nie v ekonomické oblasti. Objevují se ale náznaky ne-
demokratických tendencí nové vlády. 

Návrat nikaragujských
sandinistů k moci zatím
přinesl především změnu
v zahraniční politice
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z 80. let. Před rokem 1979 byl Morales ban-
kéř a podnikatel, kterému revoluce vyvlast -
nila majetek.

Z hlediska ideologické proměny byl důle-
žitý zejména vstřícný posun FSLN smě-
rem k mocné katolické církvi. Těsně před
volbami v roce 2006 například strana
v kongresu podpořila protiinterupční zá-
kon v souladu se zájmy církve. Zákon, kte-
rý pod trestem vězení v délce až 30 let za-
kazuje provádění potratů (včetně těch ze
zdravotních důvodů), patří k nejpřísněj-
ším na světě. Ortegova snaha oslovit co
nejširší skupinu voličů, včetně tradičně
konzervativních, obecně vedla k vystup-
ňování pragmatického populismu a opuš-
tění původních radikálně revolučních zá-
sad FSLN. Po volbách tak byl například
dodržen slib snížit platy ministrů o polo-
vinu.

Druhým zásadním faktorem pro Orte-
govo vítězství byla změna prezidentského
volebního systému, která umožnila rozště-
pení většinového pravicového elektorátu. Ve
volbách totiž kandidát liberální strany
(PLC) bývalého prezidenta Arnolda Ale-
mána získal 27 procent hlasů a Eduardo
Montealegre, kandidát odštěpenecké libe-
rální aliance (ALN), získal plných 28 pro-
cent hlasů. Příčinou rozchodu obou pravi-
cových sil byla především prokázaná ko-
rupce bývalého prezidenta Alemána, který
byl za zpronevěru v roce 2003 odsouzen
k dvacetiletému trestu. V roce 2007 mu pak
byl Ortegovou vládou trest prominut. Mož -
nému sjednocení obou liberálních stran také
brání úzká spolupráce Alemánových libe-
rálů a sandinistů, která se blíží efektivnímu
rozdělení moci ve státě mezi tyto dvě stra-
ny. 

V roce 1999 totiž tyto strany uzavřely
dohodu („El Pacto“), která vedla ke schvá-
lení ústavních a politických změn. Jejich
cílem bylo zakonzervovat a prohloubit bi-
polární rozdělení stranického systému, sa-
mozřejmě především se zřetelem na pro-
spěch obou stran. FSLN se podařilo pro-
sadit zásadní změnu způsobu volby prezi-
denta. Bylo sice zachováno pravidlo sní-
ženého volebního prahu v rámci prvního
kola dvoukolové volby, ale nutná většina
byla snížena na 40 procent, popřípadě na
minimálně 35 procent, pokud má vítěz

alespoň pětiprocentní náskok před dru-
hým kandidátem. Sandinisté tak kalkulo-
vali s vyšší pravděpodobností zvolení vla-
stního kandidáta vzhledem k větší disci-
plinovanosti svého voličského tábora.

Daniel Ortega byl neúspěšným prezi-
dentským kandidátem FSLN ve všech vol-
bách od roku 1990, přesto zde zazname-
nával stabilní volební zisky. V roce 1990 zís-

kal 40,82 procenta hlasů, v roce 1996 37,75
procenta a v roce 2001 42,3 procenta hla-
sů. Ve všech těchto volbách však prohrál
v souboji s pravicovými kandidáty. Zisk 38
procent hlasů a volební vítězství v roce 2006
tak nelze vysvětlit nárůstem podpory san-
dinistů (oproti předposledním volbám
v roce 2001 Ortega dokonce ztratil 4 pro-
centa hlasů). Naopak, jeho volební vítěz-

K návratu do prezidentského úřadu pomohla vůdci sandinistů Danielu Ortegovi mimo
jiné i změna prezidentského volebního systému, která vedla k rozštěpení pravicových
voličů. Oswaldo Rivas, Globe Media/Reuters
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de řídit závazky vyplývajícími ze spoluprá-
ce s touto organizací. Radikální přehodno-
cení nelze očekávat ani v případě CAFTA.
Ta v současnosti řídí ekonomické vztahy
mezi pěti zeměmi Střední Ameriky, Spoje-
nými státy a Dominikánskou republikou.
Hospodářské důsledky účasti v CAFTA
jsou pro Nikaraguu i v tomto krátkém ob-
dobí vysoce pozitivní. Díky otevření trhů
se vzájemná obchodní výměna mezi Nika-
raguou a ostatními středoamerickými státy
zvýšila v roce 2006 meziročně o celých 20
procent. Ve stejném období se dramaticky
navýšil nikaragujský vývoz do Spojených
států, a to o 29 procent, zatímco americký
dovoz do Nikaraguy o 20,2 procenta. Ze
všech zemí CAFTA je to právě Nikaragua,
která nejvíce profituje z otevření americké-
ho trhu domácím výrobcům. Poněkud pa-
radoxně pak působí, že jako jediná země je
zároveň členem CAFTA i ALBA.

Těsnější spolupráci v rámci Chávezova
protiamerického „antihegemonického blo-
ku“ ale brání i realita domácí nikaragujské
politiky. Ortega si je vědom značné polari-
zace nikaragujské veřejnosti vůči zahranič-
něpolitickým otázkám, a zejména historic-
ky citlivým tématům, jako je budování so-
cialismu. Zajímavé je například statistické
šetření, které v roce 2006 zkoumalo po-
stoje k zahraničním politikům. Zatímco 31
procento nikaragujských občanů vyjádřilo
pozitivní vztah k Hugo Chávezovi, plných
43 procenta vyjádřilo pozitivní vztah 
k Geor geovi Bushovi. Příliš těsné následo-
vání Chávezova socialismu by mohlo vý-
razně podkopat legitimitu Ortegovy vlády.

Mezi Chávezem a Amerikou
V domácí politice nedošlo k natolik radi-
kálním změnám jako v mezinárodní ori-

Zdroje
• Office of the United States Trade
Representative (USTR). „U.S. Trade
with the CAFTA-DR Countries.“ CAFTA
Policy Brief, červenec 2007
• Corporación Latinobarómetro.
2006. Informe Latinobarómetro 2006.
Banco de datos en línea. Santiago de
Chile: Corporación Latinobarómetro
• El País, BBC Mundo, El Nuevo Dia-
rio (Nicaragua)

ství v roce 2006 bylo přímým důsledkem
manipulace s volebním systémem. Pokud
by se volilo pomocí původního systému, pak
by v prvním kole
nebyl zvolen ani je-
den kandidát a do
druhého by po-
stoupil pravicový li-
berál Montealegre
(získal 28 procent
hlasů) s Ortegou.
Vzhledem k velké-
mu promarněnému
podílu hlasů pro
třetího, rovněž pra-
vicového, kandidá-
ta Josého Riza (zís-
kal 27 procent hla-
sů v prvním kole) by levicový Ortega s vel-
kou pravděpodobností druhé kolo s pravi-
covým soupeřem prohrál. Sandinisté tedy
nečekaně nezvítězili kvůli razantnímu ná-
růstu své voličské podpory, ale hlavně
díky jimi aranžovanému volebnímu systé-
mu, který umožnil rozdrobení pravico-
vých sil. 

Všechno proti Americe
Nejdramatičtějším důsledkem Ortegova
zvolení bylo celkové přehodnocení za-
hraniční orientace země. Z amerického
spojence v období předchozích liberál-
ních prezidentů (Nikaragua například
podpořila americkou politiku v Iráku vy-
sláním vojenského kontingentu v rámci
koaličních jednotek) se Nikaragua stala
jedním z největších kritiků USA. Cha-
rakteristickým rysem Ortegovy zahranič-
ní politiky je velmi těsná spolupráce s ve-
nezuelským levicovým prezidentem Hu-
gem Chávezem a navazování těsnější
spolupráce s nedemokratickými režimy,
jako je Írán a Rusko. Specifické je i vel-
mi aktivní provádění zahraniční politiky
doprovázené ostrým protiamerickým dis-
kursem. 

Brzy po Ortegově zvolení se Nikaragua
stala členem dvou mezinárodních inicia-
tiv vedených Chávezovou Venezuelou.
V rámci ekonomické pomoci se Nikara-
gua začlenila do organizace Petrocaribe,
která zprostředkovává dodávky venezuel-
ské ropy za zvýhodněných úvěrových
podmínek zemím Karibiku (nejvýhodněj-

ší dodávky získává Kuba) a některým stře-
doamerickým zemím. Nikaragua se rov-
něž stala členem mezinárodní organizace

ALBA (Alternativa Boli-
variana para los Pueblos
de Nuestra América) in-
iciované Hugem Cháve-
zem. ALBA se deklaruje
jako alternativa k politic-
ké a ekonomické inte-
graci kontinentu pod ve-
dením Spojených států.
Jejími členy se dosud
staly pouze spřátelené
levicové režimy, včetně
Kuby. 

Změna v zahraniční
politice země je dopro-

vázena i spektakulárními diplomatickými
iniciativami, které symbolicky dokreslují
protiamerické zaměření nové administra-
tivy. Nikaragua se tak (po Ruské federaci)
stala druhou a zatím jedinou zemí, která
uznala nezávislost Jižní Osetie a Abchá-
zie po rusko-gruzínském konfliktu
v srpnu 2008. Náměstek ministra zahra-
ničí Manuel Kautz tento krok vysvětlil
s ohledem na to, že „jsme staří přátelé Rus-
ka, už z doby, kdy bylo Sovětským svazem“.
Významnou roli při tomto zvláštním kro-
ku hraje nepochybně ideologické přesvěd-
čení sandinistické vlády zděděné z 80. let.
Husarským kouskem Ortegovy diploma-
cie bylo i prosazení vlastního kandidáta
pro funkci předsedy Valného shromáždě-
ní OSN. Pro jednoleté funkční období za-
čínající zářím 2008 se jím stal bývalý ni-
karagujský ministr zahraničí z revoluč-
ních 80. let, katolický kněz a nositel so-
větské Leninovy ceny míru z roku 1985,
Miguel D’Escoto Brockmann, proslul
svou protiamerickou rétorikou. 

Přes rétorická prohlášení sandinistické-
ho prezidenta dosud integrační projekty
 iniciované Venezuelou nepřinesly mnoho
hmatatelných důsledků. Z ekonomického
hlediska se pro Nikaraguu jako mnohem
důležitější jeví podpora ze strany Meziná-
rodního měnového fondu (MMF) a účast
na Středoamerické dohodě o volném ob-
chodu (CAFTA), kterou Nikaragua po-
depsala v roce 2005. I když Ortega pravi-
delně vystupuje proti neoliberálním prakti-
kám MMF, několikrát zopakoval, že se bu-

Sandinisté tedy
nečekaně nezvítězili
kvůli razantnímu
nárůstu své voličské
podpory, ale hlavně
díky volebnímu
systému, který
umožnil rozdrobení
pravicových sil.
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Frank Wisner, americký zá-
stupce v tzv. Trojce vyjed-
navačů USA, EU a Ruska

o rok dříve, jenž byl kosovskému
státu fakticky kmotrem, nakonec

počet 52 uznání ze strany členských států
OSN, dosažený koncem listopadu, ozna-
čil za úspěch. Tento úspěch je však ome-
zený: letmý pohled na seznam států, které
Kosovo uznaly, prozrazuje, že Kosovo je
politickým dítětem Severu, kam se počí-
tají téměř tři čtvrtiny zmíněného počtu.
Členství v Mezinárodním měnovém fon-
du a Světové bance – nepochybný úspěch
– je také podloženo podporou bohatých
zemí Severu. Získat členství v OSN bude
mnohem obtížnější. Srbská diplomacie se
soustředila na to, aby bylo co nejvíce od-
dáleno, pokud možno navždy. Podařilo se
jí získat ve Valném shromáždění dostateč-
nou podporu k tomu, aby Mezinárodní
trestní soud přezkoumal nezávislost Ko-
sova.

Pohled na ostatní částečně
uznané státy
I tak si ovšem Kosovo momentálně stojí
nejspíš nejlépe ze všech tzv. částečně
uznaných států. Širší diplomatická přijetí
Tchaj-wanu (Čínská republika) je stabilně
blokováno tím, že si dělá nárok na repre-
zentaci celé Číny (a navíc se nevzdává
dalších územních nároků z konce 40. let:
kromě několika sporných souostroví i na
Mongolsko, části severní Barmy, Indie,

entaci země. Přes zhoršující se
podnikatelské prostředí dosud, na
rozdíl od Venezuely, nedochází ke
znárodňování soukromých pod-
niků. Určité obavy však panují
ohledně omezování politické opo-
zice a transparentnosti, k nimž do-
šlo v nedávných obecních volbách.
V říjnu 2008 navíc Nikaraguu ofi-
ciálně kritizovala Evropská unie
kvůli vládnímu zastrašování a pro-
následování v zemi působících ne-
ziskových organizací. 

Přes tyto skutečnosti by však
bylo chybou považovat vývoj
v Nikaragui za paralelní k ustave-
ní Chávezova populistického reži-
mu ve Venezuele. Je zejména nut-
né vzít v potaz nedávnou historic-
kou zkušenost země, kdy jednu
z nejbrutálnějších amerických
diktatur vystřídal v roce 1979 re-
voluční levicový režim. Následná
občanská válka po sobě zanecha-
la hluboce polarizovanou společ-
nost, což se projevilo i v prezi-
dentských volbách v roce 2006.
Vnitropolitická realita země,
v níž se k levicové orientaci hlásí
32 procenta a k pravicové plných
43 procenta občanů a v níž dvě
pravicové strany disponují větši-
nou v národním shromáždění, ne-
ní vhodným prostředím pro levi-
cové politické experimenty podle
Chávezova vzoru. Nikaragua zůs-
tává po Haiti druhou nejchudší
zemí amerického kontinentu, což
v kontrastu k ropně bohaté Vene-
zuele omezuje možnosti hluboké
politické a ekonomické transfor-
mace. Prudké výkyvy v zahranič-
ní orientaci země nejsou v kon-
textu Latinské Ameriky ničím vý-
jimečným. Společenské a hospo-
dářské konstanty určující celkový
vývoj země však zůstávají.

Karel Kouba je odborným
asistentem na Katedře
politologie Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové. 

koubakarel@gmail.com

Kosovská
loterie

Filip Tesař

Kosovský premiér Hashim Thaçi
v době vyhlášení nezávislosti tvrdil,
že jeho vláda dokáže do konce ro-
ku nasbírat kolem stovky uznání.
Byl to ambiciózní úkol, a jak se záhy
ukázalo, až příliš ambiciózní. Ko-
sovský ministr zahraničí Skender
Hyseni byl sice člověkem, jenž měl
za sebou léta zkušeností se zastu-
pováním neuznaného státu a na di-
plomatické scéně se pohybovat
umí, nezkušená kosovská diploma-
cie se svou nedostatečnou perso-
nální a finanční kapacitou však byla
odkázána hlavně na lobbování pro-
střednictvím velvyslanců při OSN.
V průběhu roku dokonce americká
administrativa pokárala kosovskou
vládu, že se dost nesnaží a nechá-
vá práci na State Departmentu. 
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Bhútánu, Pákistánu a Afghánistánu, vý-
chodního Tádžikistánu a na ruskou repu-
bliku Tuva). Tchaj-wan v současnosti
uznává pouze 22 malých latinskoameric-
kých, pacifických a afrických států spolu
s Vatikánem. Tchaj-wan byl do roku 1971
jako představitel celé Číny členem OSN,
většina významných světových států však
poté jako legitimního reprezentanta Číny
začala uznávat komunistickou pevninskou
Čínu (Čínská lidová republika) a s Tchaj-
wanem přerušily oficiální diplomatické
styky. Jako poslední významné státy tak
učinily Jižní Korea (1992) a Jižní Afrika
(1998). Počet států, jež Tchaj-wan uzná-
vají, je proměnlivý, ale šance podstatně
ho zvýšit, nebo dokonce získat význam-
nější stát, jsou vzhledem k tlaku Číny mi-
zivé. Do OSN by Tchaj-wan mohl vstoupit
pouze sám za sebe, tedy za předpokladu,
že se vzdá nároků na reprezentaci celé Čí-
ny. 

Západní Saharu (Saharská arabská de-
mokratická republika), vyhlášenou v roce
1976, v minulosti uznávalo více států než
v současnosti Kosovo, 35 z nich však
uznání odvolalo nebo styky přerušilo (nej-
významnější z nich byla Indie). Nyní Zá-
padní Saharu uznává 49 států světa, včet-
ně sousední Mauritánie a Alžírska a ně-
kolika významných států (například Me-
xiko, Venezuela či Jižní Afrika hostí i am-
basády Západní Sahary), a je členem
Africké unie. Není však členem Ligy arab-
ských států, která víceméně podporuje
Maroko, které si na Západní Saharu činí
nárok. Ačkoli OSN podpořila sebeurčení
Západní Sahary prostřednictvím referen-
da, referendum se dosud nekonalo, a vlá-
da Západní Sahary kontroluje jen asi 20
procent území této bývalé španělské pro-
vincie. 

Palestina měla vzniknout už v roce
1947 na základě rezoluce Rady bezpeč-
nosti OSN, vyhlášena byla však až roku
1988, užívá ve Valném shromáždění OSN
status pozorovatele. Palestina nasbírala
96 uznání, zhruba dvakrát tolik co Koso-
vo i Západní Sahara, především mezi
africkými, asijskými a východoevropský-
mi státy (prakticky schází západní Evropa
a Amerika). 

Další neuznané státy nemají ani jedno
(Somaliland, Náhorní Karabach, Podněst ří),

jediné (Severní Kypr), resp. dvě uznání člen-
ských států OSN (Abcházie, Jižní Osetie)
a jejich šance na získání dalších je velmi
omezená. Ve všech případech se jedná
o útvary úzce vázané k jednomu konkrét-
nímu patronovi (Rus-
ko, Arménie, Turecko)
– o klientské státy. Stej-
ným případem byly
dnes již zaniklé státy
vyhlášené během vá-
lek v Chorvatsku a Bos-
ně a Hercegovině: Re-
publika Srbská kraji-
na, Republika Srbská,
Chorvatská republika
Herceg-Bosna a Re-
publika Západní Bos-
na. Republika Kosovo
(1991–2000) neměla
dokonce ani podobného patrona, pouze vág-
ní podporu Albánie. Severní Kypr, který
s přerušeními už několik let jedná o zno-
vusjednocení s vlastním Kyprem, o další
uznání neusiluje, zbývající jmenované ne-
uznané státy k tomu nemají potřebnou ka-
pacitu a v podstatě se nechávají v zahra-
ničních vztazích zastupovat příslušným
patronem.

Největší překážkou pro
uznání Kosova jsou obavy
z domácího separatismu
Je pravděpodobné, že proces uznávání Ko-
sova bude pokračovat. Vážně o něm uvažuje
Omán a zvažují jej některé další arabské stá-
ty, především dvě nejdůležitější z nich:
Saúdská Arábie a Egypt, dále Jemen, snad
i Jordánsko, Bahrajn, Katar či Libye – tím
není řečeno, že Kosovo skutečně uznají,
pouze tolik, že o něm uvažují, a pokud se
rozhodnou je uznat, neznamená to, že
k tomu dojde brzy. Dále existuje velká šan-
ce získat další pacifické země (Mikronésie
a Palau patřily k šesti státům, jež hlasova-
ly proti srbské iniciativě ohledně Meziná-
rodního soudního dvora, několik dalších se
zdrželo hlasování), a rovněž některé latin-
skoamerické, přesněji řečeno karibské země
(Haiti a snad i některé další). Je dobré si po-
všimnout, že jmenované arabské státy ne-
mají závažné problémy s etnickým separa-
tismem, a podobně jsou na tom i ostrovní
pacifické a karibské státy: vnitřní hrozbou

jsou spíše politické nebo vojenské převra-
ty. Mnohé státy světa jsou však separatis-
mem ohrožovány (včetně velmi význam-
ných, jako je Rusko, Čína, Indie, Indonésie)
a mnohým domácí separatismus postoj

přímo diktuje: Bolívii
a Argentině (vnímají-
cí Falklandy jako vlast-
ní, násilím odtržené
území) v Latinské
Americe, Srí Lance
a Filipínám v Asii, ze
států bývalého SSSR
Ázerbájdžánu, Gruzii
a Moldavsku, uvnitř
Evropské unie Kypru
(strach ze separatis-
mu, ať se jedná o ak-
tuální dění, nebo his-
torický precedens, je

zmiňován i v souvislosti se Španělskem, Ru-
munskem a Slovenskem). 

Uznání Kosova možná v dohledné bu-
doucnosti zváží Bangladéš a Východní Ti-
mor, dvě asijské země, které vznikly tak
trochu podobnou cestou jako Kosovo. Ve
hře je například i Izrael, stát vzniklý na
základě etnického sebeurčení. Na izrael-
ské politické scéně převládá názor, že ne-
závislost je hotovou věcí, Izrael udržuje
dobré vztahy s kosovskými Albánci, tra-
dičně ovšem pokládá Srbsko za přátelský
stát a ekonomické vztahy mezi ním
a Srbskem rostou. Navíc hodně záleží na
vývoji izraelsko-palestinských vztahů, kte-
ré by mohly být uznáním z izraelského
pohledu nepříjemně ovlivněny (a navíc by
kromě palestinských ambicí mohlo uzná-
ní povzbudit i ambice domácích, izrael-
ských Arabů). Izrael proto doufá, že
Srbsko nakonec uzná kosovskou nezávi-
slost jako nevyhnutelnou, a ačkoli uznání
přímo nevyloučil, hodlá prozatím tuto
otázku odkládat tak dlouho, jak to jen
půjde. Podobným způsobem bude nepo-
chybně postupovat více zemí v podobné
situaci. 

Velkou neznámou je subsaharská Afri-
ka. Velký počet afrických zemí hlasoval
pro to, aby se Mezinárodní soudní dvůr
zabýval srbskou žádostí, a pravděpodobně
se budou řídit jeho stanoviskem. Mosam-
bik projevuje sympatie, jiné, jako Niger
a Uganda, přinejmenším ochotu vyslech-

Letmý pohled na
seznam států, které
Kosovo uznaly,
prozrazuje, že
Kosovo je politickým
dítětem Severu, kam
se počítají téměř tři
čtvrtiny zmíněného
počtu.
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nout si argumenty kosovských Albánců.
Kosovo by snad mohlo paběrkovat mezi
malými africkými zeměmi – některé
z nich se mu už podařilo získat a sedm
podobných se zdrželo hlasování (největší
šance na úspěch má Kosovo asi u Gambie
a několika států z oblasti Guinejského zá-
livu: Ghany, Beninu a Toga). Ani při nej-
optimističtějších odhadech však takto Ko-
sovo nedosáhne na vytouženou stovku, ba
ani na polovinu členských států OSN,
k níž se dopracovala Palestina. Reálný po-
čet, k němuž se lze dopracovat dosavadní
strategií, spočívající v přesvědčování vá-
hajících s americkou podporou za zády, je
tak 80–85 členských států OSN. V ideál-
ním případě, který předpokládá získání
všech malých členů OSN, jež kdy podpo-
řily některý z neuznaných států, by Koso-
vo mohlo získat ještě zhruba dvakrát tolik
uznání, kolik jich má nyní. Podpora ma-
lých států nebývá často dlouhodobě spo-
lehlivá, jak ukazuje řada příkladů, kdy ty-
to státy přecházely mezi Tchaj-wanem
a pevninskou Čínou nebo od podpory Zá-
padní Sahary a na stranu Maroka, Koso-
vo by však každopádně ani v ideálním pří-
padě na podporu dvou třetin Valného
shromáždění nedosáhlo. 

Čekání na verdikt
Mezinárodního soudního
dvora
Většina států subsaharské Afriky, jižní
a jihovýchodní Asie, států postsovětských
a jihoamerických bude nejspíše uznání
i nadále odmítat nebo tuto otázku odklá-
dat. Proti je „velká trojka“ – Rusko, Čína,

Indie, uvnitř Organizace islámské konfe-
rence zase Indonésie, Brazílie a Jižní Afri-
ka jdou vlastní cestou: neřídí se sice pří-
kladem Ruska, ale ani Spojených států.
Tyto vlivné státy do značné míry určují
postoje dalších zemí uvedených regionů,
a pokud se Kosovu nepodaří získat někte-
rou z nich, jeho šance na vstup do OSN
jsou malé. Největší (stále však malé) mož-
nosti má zřejmě v případě posledních
dvou jmenovaných, jejichž postoj není
primárně motivován strachem z povzbu-
zení domácího separatismu, hodně však
záleží na tom, jak vyhlášení nezávislosti
zhodnotí Mezinárodní soudní dvůr. 

Dopis, jímž Valné shromáždění OSN
žádá o posouzení nezávislosti Kosova, ob-
držel soud 10. října 2008. Soud nemá ur-
čenu lhůtu, zkušenost však ukazuje, že
svůj názor může vynést i do osmi měsíců,
tedy zhruba do poloviny příštího roku –
tehdy se už pravděpodobně dosavadní ko-
sovská strategie získávání uznání bude blí-
žit vyčerpání možného potenciálu. Soud
se neohlíží na aktuální politický kontext
ani faktickou realitu, řídí se pouze legisla-
tivními aspekty. Ačkoli státy OSN nejsou
povinny se jeho výnosy řídit, má soud
značnou autoritu. 

Západní Sahara i Palestina a například
také Východní Timor nebo Somaliland
(bývalé britské Somálsko) jsou součástí
dekolonizačního diskursu. Kosovo – přes-
tože se mnoho albánských politiků z Ko-
sova snaží vykreslovat bývalé vztahy mezi
Srbskem a Kosovem jako koloniální – roz-
hodně ne, což je v očích velké části roz-
vojových zemí diskvalifikuje. Většina ně-

kdejších koloniálních zemí je etnicky smí-
šená a etnického sebeurčení se obává. Mí-
nění soudu mu může pomoci, nebo vy-
čkávající jádro třetího světa naopak od
uznávání zcela odradit. Pro Srbsko i pro
Kosovo je to sázka do loterie, větší šanci
má první z hráčů. Kosovo by pak možná
mohlo získat druhou šanci po roce 2011,
kdy by se mělo konat referendum o nezá-
vislosti jižního Súdánu: je možné, že do -
jde k důležitému precedentu překreslení
koloniálních hranic v Africe ve spojitosti
s etnickým principem. A širší podpora
v Africe je pro případné členství Kosova
v OSN zřejmě rozhodující. 

Počet uznání však limituje pouze nadě-
ji na členství Kosova v OSN, jeho samos-
tatnou existenci podstatněji neohrožuje.
Jejím pevným základem je to, co schází
mj. Tchaj-wanu, Západní Sahaře i Palesti-
ně: podpora Spojených států, západo -
evropských států a Japonska, které budou
za uznáním stát i nadále. Některé jiné stá-
ty mohou uznání Kosova odvolat, sestup-
ný trend jako v případě Tchaj-wanu či Zá-
padní Sahary však lze vyloučit. Kromě to-
ho kosovská vláda efektivně spravuje 90
procent svého území, získala uznání
všech sousedů kromě Srbska, a Srbsko ne-
ní v mezinárodním kontextu natolik vliv-
ným hráčem, jako je Čína vůči Tchaj-wa-
nu, Izrael vůči Palestině či Maroko vůči
Západní Sahaře. Ostatně – oba německé
státy existovaly mimo OSN do roku 1973,
Švýcarsko do roku 2002, Tchaj-wan do-
dnes. Ve srovnání s Kosovem jde o státy
bohaté, mimo OSN nicméně po řadu let
stály i některé státy chudé, především ti-
chomořské, jimž členství v OSN suplova-
lo členství v britském Commonwealthu
nebo úzké vztahy s USA. Obdobný model
si lze představit i pro Kosovo, které má se
Spojenými státy blízké vztahy, je součástí
CEFTA a významných regionálních aso-
ciací (Energetické společenství, Jednotné
evropské nebe). Existence mimo OSN
nicméně přináší řadu omezení, a neuzná-
ní některými členskými státy EU může do
budoucna zablokovat přidružení Kosova
k Evropské unii a jeho budoucí členství. 

Filip Tesař je vědecký pracovník
Ústavu mezinárodních vztahů. tesar@iir.cz

MP12_08:MP01_08  11.12.2008  4:29  Page 33    (Black/Black plate)



34 2008Mezinárodní politika 12

Vztahy a problémy

Umírnění vs. radikálové
Avšak v levicových vládách latinskoame-
rických zemí jsou značné rozdíly. K radi-
kálnějšímu křídlu patří samozřejmě plu-
kovník Chávez, bratři Castrové, bývalý
odborový předák pěstitelů koky Moráles
(Bolívie), ale zdá se, že nyní již i ekvádor-
ský prezident Rafael Correa. K umírně-
nějšímu křídlu patří bývalý brazilský od-
borový předák Lula da Silva, argentinští
levicoví bojovníci proti diktatuře Néstor
a Cristina Kirchnerovi, uruguayský prezi-

dent Tabaré Vázquéz a zdá se, že i nedáv-
no v Paraguayi zvolený bývalý biskup řím-
skokatolické církve Fernando Lugo.
Zvláště pak Lugovo vítězství po 61 letech
vlády konzervativní pravicové strany „Co-
lorado“ byl Chávezův velký úspěch, i když
se zdá, že řady radikálních levicových ji-
hoamerických vůdců nerozšíří. Lugo se
totiž snaží s Coloradem na správě země
spolupracovat, takže mnohé nasvědčuje
tomu, že bude spíše pragmatickým, umír-
něným levicovým lídrem. Levicovost těch -

to vlád však automaticky neznamená bez-
problémovost v jejich vzájemných vzta-
zích. 

Tak například manželé Kirchnerovi,
kteří Argentině vládnou od roku 2003, si
se svým sousedem Vázquézem kvůli stav-
bě finské celulózky a papírny v Uruguayi
již nemohou přijít na jméno. Zato s Cast -
rem, ale zvláště pak s Chávezem si „man-
želé K“ (jak jsou v Argentině označováni)
rozumějí velmi dobře, a to až tak, že vzá-
jemný obchod obou států se již odehrává

Není
levice 

jako 
levice

Latinská Amerika 
mezi Chávezem a Lulou

Miroslav Suja

Do klubu latinskoamerických zemí s levicovými vládami přibyl po posledních prezidentských volbách v Paraguayi
další člen. Tento neformální klub již čítá pěknou řádku zemí, mezi jinými Brazílii, Argentinu, Venezuelu, Uruguay, Pa-
raguay, Bolívii, Nikaraguu, Kubu, Ekvádor. V Chile je sice u moci rovněž levicová vláda Michelle Bacheletové, av-
šak do tohoto radikálnějšího klubu se počítat nedá. Kolumbie je vcelku pod kontrolou Alvara Uribeho, a tudíž po-
tažmo Spojených států. V Mexiku „prohrál“ levicový populista Andrés Manuel López Obrador jen o pár hlasů se
současným proamerickým pravicovým prezidentem Felipem Calderónem – podobně jako kdysi Al Gore v souboji
s Georgem W. Bushem v roce 2000. Peruánský prezident Alan García se sice snaží mít korektní vztahy se všemi
státy, počínaje Amerikou, až po Venezuelu, ale vzhledem k tomu, že Chávez ve volbách podporoval jeho protikan-
didáta Ollanta Humala, do zmíněného klubu rovněž nepatří. Dalším „bitevním polem“, kde se odehraje „sponzor-
ský souboj“ Spojených států a Cháveze, bude nejspíš Salvador, který má jako jediná latinskoamerická země své
vojáky v Iráku, a „skalp“ její vlády by proto pro Cháveze měl zvláštní význam. Dle posledních průzkumů veřejného
mínění se levicové straně „Fronta národního osvobození Farabunda Mártího“ může podařit v nadcházejících vol-
bách (leden 2009) porazit proamerickou pravicovou stranu ARENA, která je nyní u moci. Jak je vidět, Spojené stá-
ty tento pomyslný souboj s Chávezem prohrávají celkem dost vysoko, což si začínají uvědomovat, i když možná tro-
chu pozdě. Paradoxní je, že Chávez na své levicové sponzorství získává peníze, kromě jiného, i prodejem ropy do
USA, kam směřuje až padesát procent celkové produkce venezuelské ropy.
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na bártrové bázi, a neváhají zakládat ani nové společné státní
podniky. Chávez si přízeň argentinských prezidentských manže-
lů získal i nákupem argentinských státních dluhopisů, jichž za
poslední tři roky nakoupil v objemu větším než 5 miliard USD,
čímž významně přispěl k restrukturalizaci ohromného státního
dluhu, který již Argentina nebyla schopna splácet a kvůli němuž
musela v roce 2002 vyhlásit státní bankrot. Chávez si jinými slo-
vy přízeň Kirchnerových tak trochu kupuje a cena za bývalého
nejvýznamnějšího spojence Spojených států v regionu není ma-
lá.

Brazílie je přirozený hegemon v regionu, avšak pod vládou
Luly da Silvy svého hegemonického postavení vůbec nezneužívá,
právě naopak, působí jako politický i ekonomický stabilizátor
v celé oblasti. 

Tradice silných vůdců
Výhoda této ideologické spřízněnosti latinskoamerických zemí
pro tento region spočívá hlavně v akceleraci integračního proce-
su (Mercosur), který se nyní nachází přibližně tam, kde byla Ev-
ropská společenství v šedesátých letech. A stejně jako nyní v La-
tinské Americe, zaznamenal i v Evropě integrační proces největ-
šího pokroku právě pod vedením levicových vlád. Levicovost ev-
ropského typu se však trochu liší od té latinskoamerické. Zá-
kladní rozdíl je již ve formě vlády. Ve většině
států obou amerických kontinentů je totiž uplat-
ňován tradičně prezidentský systém, založený
na silné elitě vůdcovského typu, který dává hla-
vě státu často velmi velké pravomoci. 

Naproti tomu v Evropě se spíše jedná o stra-
nický princip vládnutí založený na vládě jed-
notlivých stran často ve formě velmi různoro-
dých koalic. Silný prezidentský mandát v ame-
rických státech má kořeny v historickém vývoji
většiny států tohoto kontinentu, kdy jak první
dobyvatelé-conquistadoři (například Pizzaro),
tak posléze osvoboditelé (Simon Bolívar, José
Mártí, San Martín), jakož i bývalí nebo nynější prezidenti, mu-
seli být silné vůdčí osobnosti, které musely umět strhnout na
svou stranu masy prostého, často nevzdělaného lidu. Právě jim
byla určena krátká jednoduchá a populistická, avšak do neko-
nečna „omílaná“ hesla. 

Proto jsou v Latinské Americe rétorické schopnosti výrazných
osobností, jež v plamennosti a délce nicneříkajících populistic-
kých projevů mezi sebou jako by soutěžily, tak důležité. Zmiňo-
vat v tomto ohledu sedmihodinové projevy Fidela Castra nebo
Cháveze by bylo nošením dříví do lesa. Na druhou stranu často
až komicky působil při svých vášnivých projevech snad všemi va-
dami řeči postižený bývalý argentinský prezident Néstor Kirch -
ner.

Výměna manželů Kirchnerových v čele státu tak mohla být způ-
sobena i tím, že sympatická a rétoricky mnohem zdatnější Cris-
tina byla i z důvodu jakéhosi Evina syndromu pro Argentince

přijatelnější než její ne příliš právě řečnickým talentem obdaře-
ný manžel. Samozřejmě ale nikdo v Argentině nepochybuje
o tom, že stát nadále řídí prezidentčin manžel. Ať tak, či onak,
oba dva jsou velmi vzdělaní, což se na druhou stranu nedá říct
o současném brazilském prezidentovi, bývalém odborovém pře-
dákovi Lula da Silvovi, který ukončil školní docházku ve dva-

nácti letech, ne proto, že by nechtěl studo-
vat, ale proto, že musel začít pracovat, aby
pomohl své chudé rodině. Jeho první zvole-
ní bylo šokem nejen pro Latinskou Ameriku
nebo finanční trhy, ale i pro něj samotného,
i když o prezidentský úřad se ucházel již po-
několikáté. 

Paradoxně však tento politik řídí již dru-
hé volební období ekonomiku rozlohou
i počtem obyvatel páté největší země na svě-
tě pravicověji a liberálněji než mnoho jeho
pravicových kolegů. Jen pro srovnání. V Ar-
gentině vládne přísná regulace trhu, včetně

cen komodit jako benzín, maso, plyn, elektrická energie atd. To
je podpořeno fixním kurzem pesa vůči dolaru, přičemž od roku
2002 je kurz pesa k dolaru vládou uměle udržován na úrovni cca
1 USD : 3 ARS. Pokles kurzu amerického dolaru v zemi proto
způsobuje růst inflace. V Brazílii se naproti tomu při tvorbě cen
a kurzu realu uplatňují tržní mechanismy. Výsledkem toho je, že
Argentině se zahraniční investoři raději vyhýbají, zatímco Brazí-
lie je pro zahraniční investice zemí zaslíbenou. Brazílie navíc
profituje z vysokých cen ropy a nových nalezišť černého zlata ve
svých pobřežních vodách. Na druhou stranu v Argentině alespoň
zatím ještě nedochází k masivnímu zestátňování soukromých fi-
rem ani strategického průmyslu. Mnohé soukromé nadnárodní
koncerny a podniky však Argentinu z důvodu komplikovaných
státních regulací a uměle podhodnoceného pesa raději opouště-
jí dobrovolně. 

I v zahraniční politice je Lula da Silva velmi opatrný a i přes
svou levicovou orientaci se snaží udržovat korektní vztahy se Spo-
jenými státy, i když se nebojí zahraniční politiku USA v případě

I v zahraniční
politice je Lula da
Silva velmi opatrný
a i přes svou
levicovou orientaci
se snaží udržovat
korektní vztahy se
Spojenými státy.
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potřeby kritizovat. V domácí politice,
zvláště pak v sociální oblasti dělá víc než
jeho předchůdci, a navíc mu zbídačený lid
jako jednomu z nich občas odpustí i něja-
ký ten nesplněný slib nebo korupční skan-
dál, takže sociální smír je v Brazílii vcelku
zachován, aniž by Lula musel přistupovat
k populistickým gestům. Se vstupem do
Rady bezpečnosti OSN, ekonomickým
růstem a rozumnou zahraniční, ale i do-
mácí politikou Luly se z Brazílie stává
opravdový hegemon nejen latinskoameric-
kého regionu, ale celé jižní polokoule.

Nepřímý souboj mezi USA
a Venezuelou bude
pokračovat
Zdá se, že tento „sponzorský souboj“
o vliv v regionu mezi Spojenými státy
a Chávezem ještě nějakou dobu potrvá,
i když hodně bude záležet na cenách ropy,
ale nyní již i na míře angažovanosti Ruska
v regionu. Jakmile se jedna strana v tom-
to sponzorském souboji ekonomicky vy-
čerpá, s velkou pravděpodobností se poli-
tický vliv přelije na tu stranu, která bude
mít více ekonomické moci potřebné
k ovlivnění voleb. 

To plukovník Chávez, jenž má v Latin-
ské Americe přezdívku „El porque no te

callas – Pán proč raději nemlčíš“ (v naráž-
ce na slavnou slovní přestřelku se španěl-
ským králem Juanem Carlosem během
iberoamerického summitu), a „kokalero“
Evo Moráles z Bolívie se stávají noční mů-
rou nejen pro Spojené státy, ale i pro ně-
které své sousedy nebo evropské země. To
se týká Kolumbie, kam nechal Chávez ne-
dávno převelet 6000 vojáků na hranice
s Kolumbií, a to poté, co Kolumbie pod-
nikla letecký útok na základnu FARC na
území Ekvádoru. Německou kancléřku
Angelu Merkelovou zase nařkl, že je před-
sedkyní pravicové strany, která podporo-
vala i Hitlera; za fašistu označil i bývalého
španělského ministerského předsedu José
Maria Aznara. Jak ve Venezuele, tak
i v Bolívii dochází ke znárodňování stra-
tegického průmyslu, i když na druhou
stranu je potřeba zdůraznit, že formou od-
kupu od soukromých majitelů, zvláště
pak těch, kteří nechtějí s vládou podepsat
nové smlouvy. Obě země jsou navíc velmi
bohaté na přírodní suroviny Venezuela na
ropu a Bolívie na plyn a obě na produkci
koky, potažmo kokainu. I proto jsou pod
větším drobnohledem Spojených států, lé-
pe řečeno jejich zpravodajských služeb,
než v podstatě sice levicová, ale jinak pro
Američany bezproblémová Brazílie nebo

na nerostné suroviny bezvýznamná Ar-
gentina. Jak Chávez, tak i Moráles jsou
navíc indiánského původu, takže jsou i ja-
kýmsi symbolem „indigenizace“ Latinské
Ameriky neboli renesance původního
obyvatelsta v těchto zemích, což podtrhu-
je i způsob jejich oblékání a vyjadřování.
Problém těchto radikálních levicových
vůdců typu Cháveze, Castra nebo Morá-
lese je hlavně v jejich otevřené nenávisti
ke Spojeným státům. I tím se liší od prag-
matických levicových vůdců typu Luly da
Silvy nebo manželů Kirchnerových, kteří
rovněž k USA nechovají zvláštní sympa-
tie, ale snaží se je alespoň zbytečně ne-
dráždit. To Chávez, Castro a již i Moráles
nevynechají žádnou příležitost k slovní-
mu ataku proti USA. Chávez dokonce na-
kupuje ruské zbraně a pořádá s Ruskem
vojenské manévry ve svých pobřežních
vodách a zcela jistě nebude váhat ani
s případným umístěním ruských raket na
svém území, čímž se z Venezuely stává
pro Spojené státy to, co Polsko a Česká
republika pro Rusko v Evropě. 

Miroslav Suja je absolventem
postgraduálního studia na VŠE.

mirosj@email.cz

Ekonomická integrace v Chávezově režii: účastníci vrcholné schůzky prezidentů zemí ekonomického sdružení ALBA v Caracasu
v listopadu 2008. Spodní řada: Prezident Manuel Zelaya (Honduras), prezident Evo Morales (Bolívie), prezident Hugo Chávez
(Venezuela), prezident Daniel Ortega (Nikaragua). Horní řada: kubánský ministr Státní rady Ricardo Cabrizas, prezident Rafael
Correa (Ekvádor), premiér Dominiky Roosevelt Skerrit. Jorge Silva, Globe Media/Reuters
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Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) vydalo v letoš-
ním roce již 68. sborník textů, zaměřených vždy na dů-

ležitá výročí. V tomto případě se jedná o 60. výročí února
1948. Sborník obsahuje celkem jedenáct základních textů
a několik důležitých dokumentů. Autorem prvního textu je
Václav Klaus. Velmi výstižně napsal, že „oběťmi února 1948
jsme byli skoro všichni. Někdo ztratil ‚jen‘ kariéru… jiní ne-
návratně ztratili léta života v kru-
tých věznicích a pracovních lá-
grech. Bylo i nemálo těch, kteří
ztratili to nejcennější – život.“

Vladimír Nálevka v pojednání
o formování sovětského mocen-
ského bloku v Evropě nejprve při-
pomněl přísně tajné Majského
memorandum z ledna 1944, které
„věcným jazykem geopolitiky for-
mulovalo poválečné zájmy
SSSR“. Po vysvětlení způsobu, jakým Sovětský svaz vypraco-
val a dále šířil tzv. jaltský mýtus, připomněl Bohlenovo me-
morandum z 18. října 1945, které v přístupu k zemím střed-
ní a východní Evropy kladlo důraz na svobodné volby a tržní
ekonomiku a na zahraniční politiku v rámci Sověty vytyče-
ných limitů (to vše bylo později uplatněno v projektu tzv. fin-
landizace). Dále prof. Nálevka zasvěceně vysvětluje, jak se
po Churchillově řeči ve Fultonu (sám ji označuje za jeden
z prvních milníků na cestě ke studené válce), vyhlášení Tru-
manovy doktríny a vytvoření Informačního byra prosadilo bi-
polární uspořádání. To byl neúprosný konec jakýchkoli nadě-
jí na finskou cestu a stejně tak pro Benešovu koncepci mostu
mezi Východem a Západem. Všechny tyto neblahé meziná-
rodní události vytvořily příznivé prostředí k tomu, aby KSČ
záměrně prohlubovala a vyhrocovala spory uvnitř Národní
fronty v zájmu uchopení veškeré moci v zemi.

O mezinárodním kontextu února 1948 velice zajímavě po-
jednal rovněž Jindřich Dejmek z Historického ústavu AV
ČR. Připomněl snahy Moskvy o dotvoření vlastního bloku ve
střední a východní Evropě. Zdůraznil, že prvořadým zájmem
Washingtonu byla hospodářská rekonstrukce a politická sta-
bilizace západní Evropy. Zkritizoval koncepci tehdejšího
amerického velvyslance v Praze, podle níž zdržení jakékoli fi-
nanční pomoci tehdejší pražské vládě mělo vést k ekonomic-
kým problémům a k oslabení KSČ. Diplomatům Spojených
států, Velké Británie a Francie vytkl, že „v předvečer převra-
tu, ani v jeho průběhu nenabídli českým a slovenským demo-
kratům prakticky žádnou pomoc a omezili se na roli diskrét-
ních komentátorů“. 

Autor dalšího textu, Pavel Žáček, ředitel Ústavu pro studium
totalitních režimů vysvětlil, okolnosti a záměry reorganizace
SNB a bezpečnostních složek prosazované již od podzimu
1947 a popsal tažení SNB proti názorovým oponentům, kte-
ré bylo haleno do zavádějícího pojmu „stíhání některých pro-
tistátních trestných činů“. Žáčkovo pojednání se stupňuje

přesně tak, jak vrcholil vnitropolitický boj v tehdejší ČSR,
kdy SNB přešel do útoku proti politickým stranám a kdy je-
ho tiskové oddělení zahájilo zostřenou přehlídku tisku, jejímž
výsledkem byl dlouhý seznam „konfiskovaných tiskovin“. 

Slavomír Michálek, ředitel Historického ústavu Slovenské
akademie věd, poutavě přiblížil postoje OSN a USA k únoru
1948. Vyjádřil lítost, že „události z únoru 1948 sice vyvolaly

na Západě šokovou vlnu odporu,
nikoli však rozhodnutí zasáh-
nout“. Připomíná komentář New
York Herald Tribune, že „americ-
ké úřední osobnosti se vzdaly na-
děje, že by mohli být Češi za-
chráněni v momentu, kdy se ob-
vyklý plán komunistického puče
dal do pohybu“. Podrobně a věc-
ně zhodnotil aktivity tehdejšího
velvyslance ČSR, šéfa Stálé mise

při OSN dr. Jána Papánka, který odevzdal nótu tehdejšímu
generálnímu tajemníkovi OSN, v níž protestoval proti „zná-
silnění Československé republiky komunistickou menšinou
za pomoci SSSR“. Dále zmínil dokument Zahraničního vý-
boru 80. kongresu USA, publikovaný pod názvem Pražský
převrat. Celý svůj text uzavřel výstižnými slovy: „Českoslo-
vensko jako malá středoevropská země bylo součástí hry vel-
mocí a kvůli tomu nemohlo a ani nemělo prostor na vlastní
a samostatnou diplomatickou a ekonomickou aktivitu.“

Neobyčejně zajímavý text o ekonomických souvislostech
února 1948 napsali Ladislav Tajovský a Petr Chalupecký.
Ukázali v něm, že zásadní politická změna byla přímo pod-
míněna předcházejícím vývojem v ekonomické sféře. Argu-
mentují především kolektivistickou myšlenkou zakotvenou
v Košickém vládním programu a pojmem národní a socialis-
tické revoluce, který používal sám prezident Beneš. Dále při-
pomněli zásadní narušení podnikatelského prostředí v teh-
dejší ČSR, díky němuž se řídící místa v podnicích stala ko-
řistí KSČ a sociální demokracie. Svůj text uzavřeli slovy, že
„politická a ekonomická moc se staly spojenými nádobami –
kontrola jedné umožňovala získávání té druhé, a naopak.
Obě umožňovaly rychlé ovládnutí rozhodujících míst na
všech úrovních státní správy.“

Součástí sborníku jsou ještě další zajímavé texty. Jiří Kocián
podrobně hodnotí chování národních socialistů v únoru
1948, Michal Pehr pojednává o úloze Československé strany
lidové a Stanislav Balík se zabývá otázkou, zda únor 1948 byl
zlom, nebo kontinuum. Bohužel, rozsah vyměřený na recen-
zi neumožňuje, aby i tyto příspěvky byly podrobněji analyzo-
vány.

Jan Eichler

Jan Eichler je výzkumným pracovníkem Ústavu
mezinárodních vztahů. eichler@iir.cz

Únor 1948. Šedesát let poté

Jindřich Dejmek 
a Marek Loužek (Eds.):
1948. Šedesát let poté. 
Centrum pro ekonomiku a politiku, 

č. 68/ 2008.
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Hrdí čeští vlastenci nechť netaktní-
mu cizinci prominou, ale nemohu

jinak: váš prezident se nechová, jak se
na prvního mezi prvními sluší. Jeho či-
ny připomínají malé dítě, které zuří
a pláče, protože mu berou oblíbenou
hračku – stranu, společnost, témata. Té
největší hračce se teď říká Lisabonská
smlouva, a jak jsem stačil pochopit, vět-

šina lidí se s ní smířila, když ji váš premiér podepsal.
Prezident se nyní rozčiluje, že ji nechtějí odmítnout polici ze stra-

ny, kterou zakládal. Ale proč by to dělali, když jejich vlastní lidé, li-
dé, kteří jim věřili ve volbách, smlouvě v drtivé většině důvěřují a vů-
bec se jí nebojí?! Vůbec je to celé divné. Před časem jste se rozhodli,
že budete spojenci s většinou Evropanů, a teď se jich najednou bojí-
te a křičíte, že vás okrádají a utlačují, že vás chtějí ovládat. Tedy kři-

Poslední strana – názory vážné i nadsazené

čí to vaše velké dítě, které zřejmě kvůli náklonnosti k pohádkám byd-
lí na Hradě.

Promiňte tu trochu ironického řeckého humoru, snažím se jen s od-
stupem dívat na věc, v níž jste vy až po uši. Mohu-li radit – nevěřte pre-
zidentovi. Suverénní zůstáváte, jen když suverénní chcete být. A to bu-
dete muset dosvědčovat s Lisabonem i bez něho. Malé děti suverénní
nejsou. Věří více pocitům a vnitřním hnutím, opakují naučené názory
a málokdy si lámou hlavu tím, jak se dohodnout s ostatními. Tyhle děti
chtějí dávat góly jen a jen samy, nepřihrají, hrají pro sebe, ne pro tým.

Řecko si moc dobře pamatuje, kam v tomhle bláznivém světě vede na-
myšlené sólování. Zkáza Helénů přišla ve chvíli, kdy odmítli přijmout, že
v tak velkém a složitém světě se sami snadno ztratí. Doba městských po-
lis je definitivně pryč. I Alexander Veliký si od Aristotela pamatoval
poučku, že nejlépe se bojuje s přáteli. Držím vám palce. Poučte se trochu
od nás Řeků a od velikého filosofa. A já se za tuto radu budu ještě chví-
li bavit tím poťouchlým dítětem s přísnou tváří starce.

Thukydides

Koruna, nebo euro? Která z těchto měn
nás lépe ochrání před krizí? Laik asi žas -

ne, jak protichůdné mohou být odpovědi pro-
slulých ekonomů na tuto otázku.

Je to dilema staré jako eurozóna sama. Sta-
neme-li se součástí většího celku se společnou
měnou, budeme lépe chráněni před finančními
spekulanty, zaznívá již řadu let z jednoho tábo-
ra ekonomů. Zvláště v době finanční krize se
koruna může stát obětí spekulací. Důvodem
může být paradoxně i to, že se investice do mě-
ny relativně zdravé české ekonomiky mohou je-
vit jako výhodné – v určité fázi světové krize.
Než vypukne panika... A k panice v podobné si-

tuaci stačí málo, strach z rizika často nemá nic
společného s racionálními úvahami. Čeští ex-
portéři přitom dostávají dvojnásobný úder: nej-
dříve je odrovnává posilující koruna a následně
je doráží odbytová krize na světových trzích.

A co opačný úhel pohledu? Kdybychom by-
li členy eurozóny, asi bychom se museli více
přizpůsobit protikrizovým balíčkům, které čle-
nové měnové unie přijímají. Řada českých po-
litiků i ekonomů o jejich účinnosti pochybuje.
Česko má dnes k dispozici vlastní měnovou
politiku, kterou se může snažit dopady krize
mírnit. Asi největší českou „pýchou“ je ovšem
autonomie zdejšího bankovního sektoru, který

podléhá dohledu České národní banky. Strate-
gie zdejších bank byly ve srovnání s Amerikou
a západní Evropou odlišné, do rizikových ak-
tiv se pouštěly méně. Kdybychom byli členy
eurozóny, je možné, že i tyto strategie bank by
se lišily méně.

Žádná budoucí krize ovšem nebude úplně
stejná jako ta současná. Euro zavedou Slováci,
dalšími v řadě mohou být Poláci. Pokud se na
tomto scénáři nic nezmění, riziko spekulací
vůči koruně ještě enormně vzroste.

Jan Žižka je zástupcem
šéfredaktora deníku E15.

Ve dnech 26. až 28. září byly konečně po
200 letech opět osazeny tři věže Malostran-
ské besedy. Do té největší, která byla posa-
zena na budovu v poslední zářijovou neděli
dopoledne, stavebníci vložili několik „vzka-
zů“ budoucím generacím. Je v ní dopis pre-
zidenta republiky a pražského primátora,
dále třeba běžné účty, jízdenky městské do-
pravy, jídelní lístky malostranských lokálů,
dokonce i mobilní telefon. Jenže je tam i ně-
co víc, o čemž představitelé hlavního města

Prahy ani zaměstnanci firmy Podzimek ne-
vědí. 

Redakce Mezinárodní politiky, sídlící něko-
lik desítek kroků odtud, se rozhodla, že i ona
má budoucím obyvatelům Prahy co sdělit.
V noci ze soboty na neděli, a teď už to může-
me říci, protože těžko někdo sedmitunovou
věž kvůli tomu zase sejme, se jednomu redak-
torovi podařilo nepozorovaně, přestože bylo
celé Malostranské náměstí pečlivě monitoro-
váno, umístit do dřevěné kostry báně krabici

od kopírovacích papírů obsahující tříprosto-
rová zobrazení některých českých unikátních
příspěvků do zlatého fondu světového civili-
zace. Nejtěžší bylo ztvárnit „tunelování“, „vy-
prázdněnou politiku“ či „ohlas české zahra-
niční politiky v zahraničí“, ale s pomocí le-
penky, igelitových pytlíků, provázků a lepicí
pásky se podařilo vytvořit velice zdařilé mo-
dely.

Good job, přátelé!
Homo politicus

Ze života redakce

Jan Žižka Glosa

Měnový štít proti krizi – koruna, nebo euro?
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