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P

ublikácia „Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2004
– 2005“ nadväzuje na prvú „Panorámu“, ktorá vyšla pred
rokom. Podobne ako prvá Panoráma, ktorá naštartovala tento na
Slovensku unikátny projekt, sa snaží o komplexnú analýzu rozhodujúcich
fenoménov medzinárodných vzťahov a globálneho bezpečnostného prostredia
ako aj jednotlivých geopolitických regiónov. Rozsah jednotlivých kapitol zodpovedá váhe, ktorú im je možné pripísať z hľadiska záujmov Slovenskej
republiky, Európskej únie a NATO.
Podobne ako to bolo v prípade prvej Panorámy, aj na tejto publikácii
spolupracovali renomovaní odborníci z politologického, akademického,
diplomatického prostredia vrátane odborníkov z vládnych a mimovládnych
štruktúr ako aj, samozrejme, z Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií.
Koordinátori projektu a editori tejto publikácie sa snažili, aby každá problematika bola spracovaná tým najuznávanejším odborníkom na danú
oblasť v Slovenskej republike, čo sa vo väčšine prípadov aj podarilo.
Prvýkrát sa medzi autormi objavili aj odborníci zo zahraničia, čo ďalej
prispelo ku kvalite tejto publikácie.
Cieľom tejto Panorámy je poskytnúť ucelený, komplexný a zároveň
odborný pohľad na spracované témy, regióny a fenomény. Z charakteru publikácie vyplýva aj cieľová skupina, resp. skupiny, ktorým sa autori snažia
priblížiť svoje analýzy. Prioritnou skupinou sú exekutívne a decízne sféry
vrátane najvyšších štátnych úradníkov, ministrov a štátnych tajomníkov,
ďalej poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a ďalší predstavitelia
štátnej správy. Slovenská republika sa po získaní členstva v Európskej únii
a NATO stala súčasťou zoskupení, ktoré majú možnosti a potenciál na
ovplyvňovanie medzinárodných vzťahov a bezpečnostného prostredia až na
globálnej úrovni. V tejto situácii môžu byť pre uvedené cieľové skupiny
informácie a analýzy v takejto podobe – podľa presvedčenia autorov a podľa
ohlasov a skúseností s prvou Panorámou – mimoriadne cenné pre kvalitnú
orientáciu v tomto prostredí. Ďalšou, nemenej dôležitou cieľovou skupinou
sú predstavitelia štátnej správy, akademickej sféry a tretieho sektora ako aj
žurnalistická obec.
Veríme, že odborný potenciál autorov a vysoká kvalita kooperácie sú
devízy v súčasných podmienkach SR veľmi dôležité a preto sa zachovajú aj
do budúcnosti a umožnia ďalšie pokračovanie tohto projektu.
5
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Po mimoriadnom, až nečakanom dopyte po Panoráme 2003 – 2004
sme presvedčení, že prezentovaná publikácia, ktorá nadväzujúc na predchádzajúcu obsahuje tie najaktuálnejšie informácie a analýzy, si opäť nájde
popredné miesto medzi ďalšími odbornými publikáciami v Slovenskej
republike.
Autori
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Minister Obrany SR

O

bdobie rokov 2004 a 2005 prinieslo
pre Slovensko a jeho bezpečnosť niekoľko zásadných momentov. Ukončila
sa etapa integrácie do európskych a transatlantických štruktúr a završuje sa dlhodobý proces
profesionalizácie ozbrojených síl SR. Koniec jednej etapy však znamená
začiatok ďalšej, dovŕšenie jedného procesu znamená naštartovanie procesu
nového. Ako plnohodnotný člen medzinárodných bezpečnostných štruktúr
bude musieť Slovenská republika čeliť novým výzvam a v rámci svojich
záväzkov a hodnôt pružne reagovať na neustále sa meniace bezpečnostné
prostredie.
Prvou zásadnou skúškou nového Slovenska na medzinárodnej scéne sa
môže stať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených
národov, ktoré pred nás doslova postaví problémy celého sveta. Či na ne
dokážeme správne reagovať a pretaviť tieto výzvy na príležitosť ovplyvniť
svetové dianie závisí od schopnosti rýchlo a správne identifikovať, analyzovať a hodnotiť rozširujúce sa spektrum fenoménov, trendov, výziev a hrozieb globálneho bezpečnostného prostredia. Presné vymedzenie ich pôsobenia a prejavov, zbavenie deformácií spôsobených najmä masmediálnym
zjednodušovaním či ideologickými nánosmi a analýza ich vzájomných vzťahov sú nutné pre stanovenie obranných postupov vo vzťahu k nim a ich
nositeľom. Vzhľadom na zvyšujúcu sa diverzitu a komplexnosť globálneho bezpečnostného prostredia je pre tvorbu efektívnej bezpečnostnej a obrannej politiky nutná dlhodobá spolupráca nielen slovenskej bezpečnostnej
komunity.
ˇ
Minuloročná Panoráma globálneho bezpecnostného
prostredia bola prvým krôčikom ohlasujúcim nové smerovanie v oblasti slovenských bezpečnostných štúdií. Som rád, že druhý ročník v tomto smerovaní
pokračuje a svojou kvalitou, rozšíreným obsahom a komplexnejším vnímaním bezpečnostného prostredia potvrdzuje, že v oblasti bezpečnostnej
a obrannej politiky na Slovensku zavial čerstvý vietor.
ˇ
Juraj Liska
minister obrany SR
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Vývoj bezpečnostného
prostredia
z inštitucionálneho
pohľadu
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Vývoj transatlantických
vzťahov v roku 2004

I

Tomáš VALÁŠEK

Úvod
Vnútropolitický vývoj v USA a vplyv na bezpečnostnú politiku
Prezidentská kampaň z európskej perspektívy
Irak
Rozmach EÚ a dopad na transatlantické vzťahy
Záver

Úvod
Rok 2004 bol rokom konsolidácie moci republikánov a prezidenta Busha v USA – ale súčasne aj rokom zmeny v tóne a kurze
americkej zahraničnej politiky krajiny. Opätovným víťazstvom
vo voľbách a posilnením väčšiny v Kongrese sa prezidentovi
uvoľnili ruky; rozšírenú autoritu následne využil na prehodnotenie priorít zahraničnej politiky. Hoci dôraz na boj proti terorizmu naďalej definuje politiku Washingtonu, zmenil sa prístup.
Pozornosť sa presunula z krátkodobých taktických opatrení
proti existujúcim hrozbám na dlhodobú kampaň proti šíreniu
extrémistických ideí. Vojnu proti terorizmu nahradila kampaň za
demokraciu.
Na európskej strane bol 2004 rokom čakania a pre niektorých
lídrov asi aj sklamania. Hlavne ku koncu roku prišlo v európskoamerických vzťahoch k jasnej stagnácii priam až paralýze pretože mnohé vlády zjavne čakali na výsledky prezidentských
volieb. Vzťahy medzi Washingtonom na jednej strane a Parížom
a Berlínom na strane druhej sa po vojne v Iraku natoľko zhoršili,
že francúzski a nemeckí lídri nezakrývali svoju preferenciu pre
kandidáta Demokratickej strany, Johna Kerryho. Transatlantická
agenda ako napr. plány NATO na novú iniciatívu na Blízkom
východe („Greater Middle East“) boli doslova postavené na ľad
kým sa nevyjasnila situácia okolo budúcnosti prezidenta Busha.
A ako vždy, európsko-americké vzťahy boli silne ovplyvnené
aj neplánovanými udalosťami vo svete. Hlavným faktorom boli
pokračujúce nepokoje v Iraku. Nestabilita, ktorá v krajine
11
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zavládla, dodala muníciu európskym kritikom vlády Georga
Busha a brzdila proces transatlantického zblíženia.

Vnútropolitický vývoj v USA
a vplyv na bezpečnostnú politiku

1V máji roku 2005 57 %
respondentov v prieskume
spoločnosti CNN povedalo,
že vojna v Iraku bola omylom [9].

12

„Politics stops at water’s edge“ (politikárčenie sa končí na hranici
USA), tvrdí staré washingtonské porekadlo. Ale realita v roku 2004
bola iná; prezidentská kampaň sa nielenže nevyhla zahraničnej
politike ale sa na ňu viac-menej sústredila. Vzhľadom na to, že šlo
o prvé prezidentské voľby po 11. septembri 2001, bolo iba logické,
že predvolebná kampaň oboch kandidátov kládla dôraz na Irak
a Afganistan, pričom aj vzťahy s Európou figurovali veľmi prominentne v diskusiách. Pew Research Center, rešpektovaná výskumná organizácia skonštatovala, že „najviditeľnejším rozdielom medzi
demokratmi a republikánmi je dnes otázka asertívnosti v zahraničnej politike... Ani sociálne otázky ani náboženstvo nehrajú tak
dôležitú úlohu pri formovaní straníckej príslušnosti [ako zahraničná politika]“ [2].
Tábor senátora Johna Kerryho opakovane obvinil prezidenta
Busha z premrhania dobrých vzťahov so spojencami v Európe.
„Ja by som bol zaistil plnú účasť spojencov [na vojne v Iraku],”
povedal John Kerry na margo diplomacie prezidenta Busha.
„Prezident sa zbytočne náhlil do vojny a spojencov odstrčil
bokom” [12]. Prestížny denník Washington Post identifikoval
vzťah so spojencami ako jednu z troch kľúčových tém, o ktorá sa
kampaň Johna Kerryho opierala vo voľbách [7].
Jeho slová ale nepadli na úrodnú pôdu. Vojna v Iraku síce bez
pochýb oslabila NATO a naštrbila tradične dobré vzťahy s mnohými európskymi krajinami, ale americká verejnosť mala zjavne na
mysli iné priority. V roku 2004 ešte stále prevládalo medzi Američanmi presvedčenie (dnes už slabnúce), že odstránenie Saddáma
Husajna z moci bolo správnym krokom.1 Logicky, opozícia Nemecka či Francúzska je v tomto kontexte aj medzi priateľmi
Európy vnímaná ako poľutovaniahodná, ale nie dostatočne dôležitá na to, aby si vynútila prehodnotenia amerických priorít.
John Kerry neuspel ani s príbuzným argumentom; že totiž
George Bush svojim agresívnym prístupom izoloval Spojené štáty
na medzinárodnej scéne a tak skomplikoval výhľad na dosiahnu-

Tomáš VALÁŠEK

1

tie zahraničnopolitických cieľov Washingtonu. Izolácia nefigurovala medzi obavami voličov, ktorí súdiac podľa výsledkov volieb
prijali tézu prezidenta Busha, že v čase krízy musia Spojené štáty
viesť, nie nasledovať medzinárodné spoločenstvo. V krajine, ktorá
aj napriek množiacim sa vojenských záväzkom a otáznej ekonomickej situácii naďalej ostáva jedinou neodškriepiteľnou superveľmocou, prospekt rozkolu so spojencami či izolácie jednoducho
nevyvoláva hmatateľné obavy. Vo voľbách Američania ocenili
skôr iniciatívu ako konsenzuálny prístup. V prieskumoch verejnej
mienky si voliči opakovane vybrali Georga Busha ako kandidáta,
ktorému viac dôverujú ako vodcovi v čase krízy. Nahrala mu pritom nálada, ktorá po 11. septembri zavládla medzi elitami aj verejnosťou – útoky na New York a Washington zdvihli ochotu zatriasť existujúcim medzinárodným poriadkom, hlavne na Blízkom
východe. Konzervatívnejší (v pôvodnom zmysle tohto slova) postoj Johna Kerryho nezaujal, a to aj napriek rastúcim pochybnostiam v USA o vývoji v Iraku a o efektívnosti kampane proti terorizmu.
Aj na „srdcovej“ úrovni volebná kampaň v roku 2004 vzťahom medzi Európou a USA skôr uškodila. Tradične sa v čase
krízy obe strany Atlantiku vždy mohli oprieť o pocit súdržnosti
vyplývajúci so spoločnej histórie a hodnôt; v USA je Európa stále
vnímaná so silnou dávkou nostalgie ako pôvodná domovská zem
pre väčšinu Američanov. Ale za posledných pár rokov sa vzťahy
hlavne s Francúzskom pokazili natoľko, že „európskosť“ Johna
Kerryho (chodil do školy vo Švajčiarsku a hovorí plynule po
francúzsky) bola užitočná skôr republikánom, ktorí na jej báze
postavili množstvo osobných útokov. Narážky na údajné
proeurópske sympatie Johna Kerryho sa ukázali až prekvapivo
deštruktívne, čo samé o sebe svedčí o hĺbke nedôvery voči spojencom, ktorí sa postavili proti vojne v Iraku, ako aj o sile patriotizmu vyvolaného útokmi z 11. septembra 2001 u americkej verejnosti. Éra, kedy bývalá šéfka americkej diplomacie Madeleine
Albrightová (sama českého pôvodu) hrdo nazvala USA „európskou mocnosťou“ [11], sa dnes zdá byť na míle vzdialená. Rok
2004 bol rokom hnevu, ktorý azda najlepšie vystihli slová republikánskeho kongresmana Curta Weldona na margo Paríža: „Slová
a činy pána Chiraca sú dôkazom ako hlboko kleslo Francúzsko,
táto bývalá veľmoc... Ich pokrytectvo a sebeckosť sú na neuverenie“ [16].
13
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2Počas návštevy v Európe
vo februári 2005 George
Bush explicitne podporil
proces prehĺbenia zahranično-politickej spolupráce
Európskej únie, čím ukončil
špekulácie (živené okrem
iných aj jeho ministrom
obrany Donaldom Rumsfeldom) že USA sa budú
snažiť EÚ rozdeliť a oslabiť
aby zabránili vzniku nového mocenského bloku.
V marci George Bush takisto otvorene podporil snahu Veľkej Británie, Nemecka a Francúzska o diplomatické vyriešenie krízy s Iránom, čo minimálne dočasne zabránilo otvoreniu ďalšieho rozkolu medzi Európou a USA.
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Dopad prezidentskej kampane v USA na vzťahy s Európou
v roku 2004 bol teda skôr negatívny, hlavne v porovnaní s bohatými očakávaniami mnohých Európanov od prípadného víťazstva
Johna Kerryho. V prípade zmeny vlády vo Washingtone sa totiž
rysoval síce komplikovaný, ale nádejný scenár relatívne rýchleho
zahojenia rán spôsobených vojnou v Iraku. Mnohé vlády v Európe si od prípadného víťazstva Johna Kerryho sľubovali začiatok
nových, konštruktívnejších vzťahov s Washingtonom nezaťažených traumou vojny v Iraku. Výsledok amerických volieb ako aj
ich samotný priebeh však tento prvotný optimizmus rýchle
schladili. Verejná mienka v USA poznačená krízou z rokov 2002 –
2003 sa ukázala byť stále skepticky až nepriateľsky naladená voči
kritikom vojny v Iraku, hlavne Francúzsku a Nemecku.
Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že vnútropolitické trendy
v USA vytvárajú podmienky skôr k zhoršeniu transatlantických
vzťahov. Verejnosť zjavne nekládla dôraz na záujmy spojencov
ani na zlepšenie vzťahov; odmenila skôr razantnosť a to aj za
cenu rozhnevania tradičných partnerov. Prezident Bush teda
zjavne nebol pod žiadnym vnútropolitickým tlakom, aby inicioval nový pokus o zblíženie s Európou.
Paradoxne, presne to sa však stalo po voľbách. Prezident
Bush, ktorý aj počas prvého volebného obdobia často konal
bez veľkého ohľadu na verejnú mienku opäť prekvapil svojich
kritikov a v prvých mesiacoch po voľbách ako prioritu vytýčil
opravenie vzťahov so spojencami. Asertívny a občas až agresívny prístup v duchu hesla „kto nie je s nami, je proti nám“
[14] bol nahradený po voľbách dôrazom na diplomaciu a empatiu. „Primárnym záujmom USA je ... vybudovanie efektívnych multilaterálnych inštitúcií a podpora pre efektívny
medzinárodný prístup [v boji proti terorizmu a pri šírení demokracie“, povedal prezident Bush v novembri 2004 v Kanade, pričom dodal, že Amerika „vždy radšej koná po boku
spojencov ako sama“ [13].
V januári roku 2005 prezident rýchle inicioval sériu praktických a symbolických krokov zameraných na zahojenie vzťahov
s Európou ako takou a špeciálne s Európskou úniou.2 To už je
mimo rámca tejto publikácie, ale faktom ostáva, že zo strany
USA vzišla po voľbách v roku 2004 snaha o zlepšenie transatlantických vzťahoch – možno nie tak výrazná, ako tomu mohlo
byť v prípade zvolenia Johna Kerryho, ale predsa.
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Prezidentská kampaň
z európskej perspektívy
O tom, že drvivá väčšina Európanov by radšej videla v Bielom
dome Johna Kerryho ako Georga Busha niet žiadnych pochýb.
Iba v poľských prieskumoch verejnej mienky viedol v roku 2004
súčasný americký prezident; všade inde v Európe „vyhral“ John
Kerry – a to nielen medzi najhlasnejšími kritikmi vojny v Iraku
ako Nemecko a Francúzsko, ale aj medzi blízkymi spojencami
ako Veľká Británia, kde vyzneli výsledky prieskumov verejnej
mienky tri ku jednej v neprospech Georgea Busha [10].
Z európskej perspektívy boli voľby nesmierne dôležité. Boli
totiž určitým litmusovým testom, ktorý mal prezradiť do akej
miery bola americká spoločnosť transformovaná útokmi z 11.
septembra. V prípade, že by bol zvíťazil John Kerry by totiž
mohli kritici politiky USA v Európe odpísať štyri roky Georga
Busha ako určitú anomáliu, ktorá nezodpovedá dlhodobej americkej realite. Irak by bol vnímaný ako výsledok kombinácie
traumy z teroristických aktov a dočasného úspechu jednej
radikálnej názorovej skupiny – neokonzervatívcov. Ak by bol
John Kerry vyhral, mnohí európsky lídri by s radosťou skonštatovala, že Amerika sa sama „vyliečila“ z vlny extrémizmu, ktorá
ju zachvátila po 11. septembri.
John Kerry samozrejme prehral, a to ešte väčším rozdielom
ako Al Gore v roku 2000. Tým sa zdanlivo potvrdila teória, že
Európania a Američania skutočne vnímajú svet rozdielne, a že
ich blízka spolupráca bola skôr výsledkom externej hrozby zo
strany ZSSR než úprimným pocitom zdieľaných hodnôt a histórie. Realita je samozrejme iná –Spojené štáty nikdy neboli
úplne rovnakej krvnej skupiny ako Európa, ale rozdiely medzi
Američanmi a typickým Európanom (ak také niečo existuje) sú
stále minimálne v porovnaní s rozdielmi medzi Európou a zvyškom sveta. Zo strany Európy ako aj USA sa zmenila hlavne
ochota tieto rozdiely tolerovať – naopak, vývoj v Európskej únii
nahráva skôr tendenciám programovo definovať EÚ a USA ako
kultúrne a politicky dva odlišné bloky (viac už v kapitole o EÚ).
Čo sa týka denno-dennej transatlantickej spolupráce, prelomové voľby v USA znamenali obdobie stagnácie. Mnohí európsky lídri vnímali ďalšie štyri roky prezidenta Busha ako nelákavú,
priam až neprijateľnú možnosť. Preto prevládla koncom roku
15
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2004 v Európe tendencia obmedziť spoluprácu s Bushovou vládou. Americký prezident rýchle zistil, že jeho zahranično-politická agenda sa v Európe začala stretať ak nie s opozíciou tak
minimálne s neochotou spolupracovať.
Typickým príkladom bol pokus o zahájenie iniciatívy Greater
Middle East, konkrétne zapojenie NATO do hlbšej vojenskej
spolupráce s krajinami Blízkeho východu. Po vzore veľmi úspešného Partnerstva za mier (Partnership for Peace, PfP) Washington
chcel použiť hlbšie angažmán so strany NATO na rozbehnutie
procesu demokratizácie arabského sveta. (Doterajšie aktivity aliancie na Blízkom východe ako napr. Stredozemný dialóg mali skôr
symbolický význam; na jar roku 2004 poradca generálneho tajomníka NATO Chris Donnelly napísal, že „NATO nehrá žiadnu užitočnú úlohu pri stabilizácii regiónu alebo pri transormácií účastníckych krajín“[6]) Tak ako PfP a neskôr členstvo v NATO viedli
k vybudovaniu spoločnej bezpečnostnej filozofie medzi novými
a členskými štátmi aliancie, Washington dúfal, že aj krajiny Blízkeho východu si častou a pravidelnou spoluprácou s NATO osvoja
demokratické princípy pri koncipovaní vojenských síl a stratégií. To
samotné by mohlo viesť k postupnej demokratizácii regiónu ako
takého.
Ale prakticky od dňa, kedy sa plány prvýkrát objavili na stole
v NATO, sa zdvihla opozícia so strany Francúzska a iných európskych krajín. Skeptici videli v iniciatíve snahu Washingtonu vyhnúť sa riešeniu Palestínsko-Izraelského konfliktu. Francúzsky
prezident Jacques Chirac varoval proti pokusom šíriť západné
hodnoty v arabskom svete: „Demokracia sa nedá len tak aplikovať z jednej krajiny na druhú,“ povedal šéf francúzskej vlády. „Na
to, aby sa demokracia uchytila v arabskom svete treba, aby to
v prvom rade bola arabská forma demokracie“ [6].
Na summite v USA v júni 2004 Washington predložil iniciatívu
Greater Middle East na posúdenie partnerom v skupine ôsmych
najbohatších krajín sveta, G8. Od začiatku negociácií bolo jasné,
že vďaka opozícii Európy nemá pôvodný návrh Washingtonu
šancu na úspech. Hlasovanie nakoniec prežila iba ťažko okresaná
verzia pôvodného návrhu – Biely dom bol prinútený vzdať sa
idey finančnej podpory pre nezávislé, prodemokratické skupiny
v arabskom svete (metóda, ktorá výrazne prispela k úspechu
demokratických revolúcií na Ukrajiny a Gruzínska). Výrazy ako
„reforma“ a „demokracia“, ktoré sú kľúčom k pochopeniu cieľov
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Washington, zo záverečnej deklarácie summitu úplne zmizli.
„Výsledok sa podobá oveľa viac tradičným rozvojovým projektom ako [pôvodne zamýšľanému] pokusu o zapojenie demokratizácie do boja proti terorizmu“, napísal britský týždenník The
Economist [1].
Podobný osud postihol aj pokus Washingtonu o zvýšenie
podielu európskych krajín na stabilizácii a rekonštrukcii Iraku. Od
konca vojny Spojené štáty v Iraku zápasia jednak s astronomickými nákladmi (cca. 80 miliárd dolárov ročne), ale aj s relatívnou
diplomatickou izoláciou so strany tradičných európskych spojencov, čo pre zmenu sťažuje snahy Washingtonu zaistiť podporu pre
rozvoj Iraku v medzinárodných organizáciách a arabských krajinách. Preto Washington v roku 2004 vynaložil nemalý diplomatický kapitál na zaistenie účasti NATO v Iraku. Vojenská pomoc
Francúzska či Nemecka by bola umožnila Washingtonu stiahnuť
časť svojich 135 tisíc jednotiek z Iraku; jednotný diplomatický
front zo strany západu by tiež bol zvýšil tlak na susediace krajiny –
Sýria, Irán – aby začali podporovať novú vládu v Bagdade.
Kampaň priniesla iba čiastočný úspech. Washingtonu a Londýnu sa podarilo získať oficiálnu podporu Bezpečnostnej rady
OSN. Tá rezolúciou č. 1546 z júna 2004 odobrila plány okupačných síl na postupné odovzdanie moci Iraku a Iračanom,
schválila prítomnosť medzinárodných síl v Iraku a vyzdvihla ich
podiel na stabilizácii krajiny. Čo je podstatné, rezolúcia č. 1546
tiež vyzvala multilaterálne organizácie (viď NATO) aby prispeli
k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v krajine.
V praxi ale americká diplomacia neuspela v základných bodoch.
Neprišlo k žiadnemu výraznému zvýšeniu podielu európskych vojsk
na rekonštrukcii Iraku, ani k viditeľnej diplomatickej pomoci Iraku
zo strany oponentov vojny ako Nemecko a Francúzsko. Na summite NATO v Istanbule v júni 2004 aliancia síce schválila plány na
rozmiestnenie jednotiek v Iraku, ale iba vo veľmi obmedzenej
podobe. Namiesto vyslania nových vojsk NATO otvorilo centrum
zamerané na tréning irackých vojakov. Francúzsko a Nemecko
odmietli poslať inštruktorov do samotného Iraku a tréning poskytujú v susediacich krajinách. Namiesto očakávanej redukcie sa počet
amerických vojsk v Iraku sa v roku 2004 len zvýšil. Hoci v decembri roku 2003 oznámil Pentagón plány na zníženie počtu vojsk
v Iraku zo 130 tisíc na 110 tisíc začiatkom roku 2005 bolo v Iraku
144 tisíc amerických vojakov [15].
17
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Aj Európska únia zvolila koncom roku 2004 taktiku vyčkávania.
V septembri sa na agende EÚ objavila téma oficiálnej pomoci
Iraku; hovorilo sa o možnom otvorení reprezentácie v Bagdade
a o finančnej a technickej pomoci zameranej na vybudovanie vládnych štruktúr v Iraku. Ale predtým, než sa vôbec úsilie EÚ zdvihlo od zeme, zakročili politické pohnútky. Na septembrovom stretnutí ministrov zahraničných vecí v Bruseli, EÚ program pomoci
Iraku odložila; rozhodla sa najskôr vyslať do krajiny prieskumnú
misiu. Šlo o krok, ktorí bol väčšinou pozorovateľov vnímaný ako
vyčkávacia taktika. Dátum príchodu samotnej misie padol priamo
na 5. november, deň prezidentských volieb v USA, a to zjavne nie
náhodou. „Otázka amerických volieb visela nad všetkými našimi
diskusiami“, povedal denníku Le Figaro nemenovaný diplomat [3].
Prezidentská kampaň v USA sa teda neodškriepiteľne podpísala na pokračujúcej stagnácií európsko-amerických vzťahov.
Situácia sa ku koncu roku zhoršila natoľko, že týždenník
Newsweek skonštatoval, že „vlády v Európe vyčkávajú, nechcú
urobiť nič, čo by pomohlo Bushovi“ [8]. To neznamená, že spojenci skutočne nevideli situáciu v Iraku alebo na Blízkom
východe odlišne; názorové rozdiely skutočne existovali. Ale
americké voľby oslabili vôľu v mnohých krajinách Európe čo len
skúsiť pracovať na transatlantickom zblížení. Strategické
rozdiely tak boli zväčšené a zvýraznené taktickými kalkuláciami
zameranými na oslabenie pozície Georga Busha.

Irak

3V čase písania tejto kapitoly prebiehali parlamentné
voľby vo Veľkej Británii,
kde bol Irak jednoznačne
rozhodujúcou témou; dominoval predvolebným diskusiám a rozhodujúcim
podielom sa podpísal na
strate parlamentných kresiel pre Labour Party premiéra Tonyho Blaira – pozn. aut.

18

Aj rok po skončení vojny Irak naďalej dominoval diskusiám
v Európe o americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.3 Je
zrejmé, že hral skôr negatívnu úlohu. Napriek určitému pokroku
ako napr. už spomenutá rezolúcia č. 1546 Bezpečnostnej rady
OSN, nestabilita a násilie, ktoré panovali v krajine v roku 2004 len
posilnili tábor kritikov vojny v Európe. Zdanlivo sa plnili ich
slová, že odstránenie Saddáma Husajna spustí konflikt medzi
dominantnými etnickými skupinami.
Rok 2004 bol skutočne rokom nečakaného zhoršenia bezpečnostnej situácie v krajine. Vo februári a marci dosiahol počet
zabitých Iračanov vôbec najvyšší mesačný priemer od začiatku
vojny, cca. 650 – 700 mŕtvych. V decembri prekročil počet americ-
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kých vojakov zabitých pri povojnových operáciách v krajine tisícovú hranicu; krátko nato oznámil Pentagon zvýšenie počtu amerických jednotiek na 150,000. Desať tisíc amerických a irackých
vojakov sa podieľali na novembrovom útoku na mesto Falúdža,
ktorý svojou intenzitou pripomínal skôr samotnú kampaň na
dobytie Iraku ako povojnové operácie.
Miera nestability v Irak rok po vojne zaskočila aj Washington aj
európskych spojencov. Aj za ideálnej situácie by Spojené štáty mali
plné ruky práce s prehovorením Francúzska a Nemecka na vyslanie
jednotiek do Iraku; násilie v krajine urobilo z komplikovanej diplomatickej misie prakticky nemožnú úlohu. K politickým rozdielom
pribudli veľmi reálne obavy v Paríži či Berlíne o životy vlastných
vojakov. A tak napriek určitému posunu k zblíženiu – viď schválenie
Rezolúcie č. 1546 – situácia v Iraku odsúdila snahu USA o rozšírenie účasti na povojnových operáciách na neúspech. S výnimkou príchodu NATO do Iraku viedol trend opačným smerom: Španielsko,
Portugalsko, Nórsko, Maďarsko a Moldavsko sa z Iraku stiahli
a ďalšie krajiny oznámili odchod v najbližších mesiacoch.
Ešte pred vojnou americký minister obrany Donald Rumsfeld,
na otázku o príčinách opozície v niektorých krajinách Európy
odpovedal: „[náš] úspech [v Iraku] ich presvedčí“. Paradoxne, jeho
slová sa potvrdili, ale v obrátenom zmysle: problémy dostať situáciu v Iraku pod kontrolu odradili účasť mnohých európskych spojencov na operácií. Nádej, že prípadný jasný úspech v Iraku
inšpiruje skeptikov v Európe na prehodnotenie pozície, sa nenaplnila.
Posun k lepšiemu nakoniec predsa len nastal, a to hlavne ku
koncu roku 2004, keď sa objavil výhľad na koniec okupácie.
Mnohé európske vlády totiž spájali a stále spájajú vlnu násilia
s americkou vojenskou prítomnosťou. Argumentovali pritom,
že Iračania nevnímajú americké vojská ako stabilizačný faktor ale
okupantov, proti ktorým sa treba brániť. Hlavne Paríž dala jasne
najavo, že najlepšou metódou stabilizácie Iraku je stiahnutie
medzinárodných vojsk z krajiny.
K tomu síce neprišlo, ale rozhodnutie dočasnej vlády v Bagdade zorganizovať voľby v januári 2005 bolo prijaté medzi kritikmi vojny v Európe pozitívne. Bolo vnímané ako prvý substantívny krok na ceste k odovzdaniu úplnej autonómie Iraku
a známka postupnej demokratizácie krajiny. (Po úspešnom priebehu volieb v januári 2005 sa objavila celá séria článkov v bel19
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gickej, nemeckej a francúzskej tlači, ktoré sa otvorene pýtali, či
nebola opozícia proti vojne veľkou chybou). Prípravy na voľby
zároveň zobrali vietor z plachiet tým kritikom, ktorí tvrdili, že za
vojnou v Iraku stáli plány USA na získanie kontroly nad ropou
na Blízkom východe. Kroky americkej vlády poskytli zatiaľ najhmatateľnejší dôkaz, že USA nemieni ostať v Iraku naveky.
Pozície Washingtonu na jednej strane a Paríža či Berlína na
strane druhej sa tak priblížili, aj keď bez dramatických výsledkov
v zmysle zlepšenia transatlantických vzťahov.

Rozmach EÚ a dopad na transatlantické vzťahy
Kríza, ktorá v roku 2003 postihla vzťahy medzi Washingtonom
a Európou priniesla kľúčovú otázku: podarí sa po vojne vrátiť
situáciu do predkrízového stavu, alebo sú putá medzi spojencami naveky oslabené? Komunita politikov a analytikov sa rozdelila
zhruba na dva tábory. Na jednej strane stáli prívrženci teórie
„elasticity“ transatlantických vzťahov. Tí argumentovali tým, že
NATO už úspešne prežilo počas mnohé krízy a prežije aj Irak.
Rozmiestnenie amerických rakiet stredného doletu v Európe
počas osemdesiatych rokov či vojna v Sueze z roku 1956 vyvolali
rovnako vášnivé a búrlivé protesty na oboch stranách Atlantiku
(aj keď v opačnom obsadení – počas vojny v Sueze bolo
Francúzsko na strane útočiacich síl a Washington sa postavil
proti vojne). Čas však rany vyvolané týmito krízami zahojil. Tak
tomu bude aj v prípade Iraku, tvrdí táto teória.
Na druhej strane stál názor, že Irak bol len katalyzátorom, ktorý
urýchlil už prebiehajúci proces postupného odďaľovania názorov
a hodnôt Európy a USA. Inými slovami, s rozpadom ZSSR zanikol
aj hlavný raison d’ętre transatlantickej aliancie a bez hrozby komunizmu ako tmelu postupne prevážia prirodzené tendencie k rozdielnym definíciám bezpečnostnej a obrannej filozofie. Faktom je, že
zatiaľ čo pred Irakom boli výzvy na „emancipáciu“ Európy stále
politicky neakceptovateľné, vášne, ktoré vojna v Európe vyvolala
umožnila prekonať strach z otvoreného spochybňovania potreby
pre NATO a pre USA v Európe.
Rok 2004 priniesol dôkazy, ktoré nahrávajú skôr tej druhej
teórii. K rozkolom o Iraku sa pridal ďalší odstredivý faktor: tendencia niektorých členských štátov EÚ presadiť úniu ako alter20
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natívu NATO. Je čím ďalej tým jasnejšie, že vznik Európskej
bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) si vyžiada prehodnotenie a čiastočné pretvorenie transatlantickej bezpečnostnej
architektúry. Odpoveď na otázku, či americko-európske vzťahy
vrátia do podoby spred irackej vojny sa teda rysuje o niečo
zreteľnejšie: nie, nevrátia; v budúcnosti bude pravdepodobne hrať
Európska únia oveľa dôležitejšiu úlohu ako doteraz.
Rok 2004 bol rokom narastajúcu úlohy pre EBOP. 28. januára
EÚ vymenovala britského diplomata Nicka Whitneyho za prvého šéfa Európskej obrannej agentúry. Agentúra je poverená
harmonizáciou systému vývoja a nákupu vojenskej techniky
v Európe a mala by viesť k zníženiu nákladov a zvýšeniu kvality
a kvantity zbraní krajín Európy. Vo februári navrhli Veľká Británia a Francúzsko aby EÚ vytvorila vlastné bojové skupiny (Battle Groups) – jednotky o sile 1500 mužov, ktoré by boli schopné
rýchleho nasadenia v prípade krízy (ministri obrany EÚ schválili
koncept bojových jednotiek v novembri toho istého roku).
V marci tzv. Skupina osobností predložila prezidentovi Európskej komisie Romanovi Prodimu návrh na vytvorenie Európskeho programu pre bezpečnostný výskum. Ak bude schválený Parlamentom, tento program, potenciálne v hodnote jednej miliardy
euro ročne, by financoval výskum zameraný na posilnenie
bezpečnosti členských štátov EÚ. 29. októbra šéfovia vlád
schválili Ústavnú zmluvu ktorá za predpokladu ratifikácie všetkými členskými štátmi umožní vznik osobitného fondu EÚ pre
vojenské operácie a rozšíri paletu misií pre jednotky pod vlajkou
EÚ. Koncom toho istého roka, 2. decembra 2004, Európska
únia oficiálne prebrala velenie nad mierovou misiou v Bosne
od NATO.
Spoločný postup v otázkach obrany ostáva naďalej citlivou
otázkou medzi členskými štátmi EÚ, ale aj medzi zástancami silnej úlohy USA a NATO v Európe vládne relatívne silná podpora pre Európsku bezpečnostnú a obrannú politiku (EBOP). Je
vnímaná ako nevyhnutnosť pre prípady, keď Spojené štáty nebudú schopné alebo ochotné riešiť krízy na periférii Európy.
Trend jednoznačne smeruje k hlbšej koordinácií. To samé o sebe
si vyžiada zmeny v transatlantickom dialógu – je napríklad
pravdepodobné, že 19 členských štátov EÚ ktoré sú súčasne aj
v NATO budú čím ďalej tým častejšie postupovať vis-ŕ-vis
nečlenom EÚ na základe spoločnej pozície.
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To síce zmení dynamiku v aliancii ale neznamená a priori
zhoršenie transatlantických vzťahov – problémom však je, že sa
objavujú náznaky súperenie medzi EÚ a NATO o prebranie čo
najväčšieho množstva kompetencií. Napätie sa objavuje hlavne
v otázke kto bude v budúcnosti hostiť strategické diskusie
s USA. Vzhľadom na základné rozdiely v otázkach ako legalita
použitia vojenskej sily a stratégia boja proti terorizmu ktoré sa
objavili v čase vojny v Iraku, práve takýto dialóg medzi členmi
Atlantickej aliancie by mohol a mal pomôcť formulovať
spoločný postup pri budúcich krízach.
V roku 2004 prebiehali v zákulisí EÚ intenzívne diskusie
o možnom prevedení zodpovednosti za strategický dialóg s USA
z NATO na Európsku úniu (téma, ktorá sa predrala na predné
stránky novín prejavom kancelára Gerharda Schrödera v Mníchove vo februári roku 2005). Objavili sa návrhy na podpísanie
Partnerskej zmluvy medzi USA a EÚ, aj keď zatiaľ nezískali
širšiu politickú podporu v Únii. S problémami sa však potýkajú
aj pokusy generálneho tajomníka NATO Jaap de Hoop Scheffera o iniciáciu strategického dialógu na pôde aliancie. Hlavne
Francúzsko reaguje negatívne na takmer všetky pokusy o rozšírenie právomocí NATO. Aj so strany USA sa dlho objavovala
neochota predložiť svoje základné bezpečnostné priority na
posúdenie spojencom. Washington je v princípe za strategický
dialóg na pôde NATO, ale vníma ho skôr ako konzultáciu a nie
ako príležitosť na formuláciu spoločných pozícií k otázkam
obrany.
Výsledkom je, že aj takmer dva roky po vojne v Iraku sa diskusia medzi spojencami málo venuje základným otázkam ako napr.
úloha vojenskej sily pri boji proti zbraniam hromadného ničenia.
Príliš veľa energia sa míňa na neproduktívny dialóg o tom, kde
a s kým by sa strategický dialóg mal vlastne viesť. Spojené štáty
pomaly ale iste prehodnocujú svoj postoj k EÚ ako k bezpečnostnému aktérovi a dialóg s Bruselom prehlbujú (v januári roku
2005 Washingtone vymenoval vyslanca pri EÚ pre otázky
bezpečnosti). To však stále necháva otvorenú otázku širšieho
dialógu o „pravidlách hry“ pri použití sily a o stratégií boja proti
novým hrozbám. Spolupráca v NATO viazne a diskusia na
úrovni EÚ – USA sa vzhľadom na momentálne rozdiely v Európe v otázke politiky USA zdá byť nepraktická.
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Záver
Ak rok 2003 bol annus horribilis – ‚hrozný rok‘ pre transatlantické
vzťahy, rok 2004 bol skôr strateným rokom. Niesol sa v znamení
nevyužitých príležitostí na obnovenie transatlantickej aliancie;
samotná absencia pokroku viedla k určitej kríze sebadôvery, pretože sa objavili pochyby o odhodlaní a vôli spojencov na oboch
stranách Atlantiku vyžehliť vzťahy pokazené vojnou v Iraku.
Zhoršenie situácie v tejto krajine len utvrdilo kritikov vojny
v ich opozícií a odradilo mnohé európske krajiny o pokusu
o zblíženie pozícií s Washingtonom. Na európskej strane k stagnácií v transatlantických vzťahoch prispela aj neochota
spolupracovať s prezidentom Bushom počas prezidentskej kampane v USA. Mnohé vlády, hlavne z radu kritikov vojny v Iraku,
sa programovo vyhýbali rozhodnutiam, ktoré by mohli pomôcť
americkému prezidentovi k znovuzvoleniu. Odrazilo sa to na
celej rade diskusií, ako napr. pokus o nový iniciatívu zameranú
na demokratizáciu Blízkeho východu a o zapojenie NATO do
operácií v Iraku.
Ani na americkej strane prezidentská kampaň neprispela k lepším vzťahom s Európou, skôr naopak. Kandidát Demokratickej strany John Kerry neuspel s kritikou európskej politiky Georga Busha; americká verejnosť sa ukázala byť stále v relatívne
bojovej nálade, kde iniciatíva a ráznosť sú cenené viac ako diplomacia a názory spojencov. Prekvapila aj pokračujúca hĺbka
antagonizmu hlavne voči Francúzsku – v rôznych odtieňoch sa
téma Francúzska počas kampane objavila a spravidla poškodila
výhľad na úspech Johna Kerryho.
Pozitívom však bol posun v americkej politike voči Európe po
znovuzvolení Georga Busha. Prezident rýchle deklaroval novú
vôľu obnoviť transatlantické vzťahy. Slová podložil činmi –
americkí diplomati v Európe začali aktívne pracovať na oživení
praktickej spolupráce v NATO a na vybudovaní novej,
bezpečnostnej dimenzie spolupráce s EÚ. Nevôľa, opatrnosť
a zrejme aj podozrievavosť síce naďalej pretrváva na oboch
stranách, ale rok sa skončil jednoznačne na pozitívnej nôte.
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Úvod
Maastricht a vznik Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – šťastné vykročenie správnym smerom?
Amsterdam a rozvoj Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – vytriezvenie
Vízia EÚ – koncepcia tzv. Európskeho storočia?
Európska stratégia a jej realizácia v roku 2004 a na začiatku roka 2005

Úvod
Keď bola v decembri 1991 na summite Európskej rady (ďalej len
ER) v Maastrichte dosiahnutá politická dohoda o vytvorení tzv.
II. piliera únie, teda Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (ďalej len SZBP) v rámci novej trojpilierovej štruktúry EÚ,
Európske spoločenstvá tým vyslali svetu signál, že majú ako
celok záujem navonok presadzovať nielen svoje ekonomické, ale
aj politické záujmy. Ak aj boli očakávania od tohto momentu
veľké, nasledujúci vývoj priniesol mnohé sklamania. Stačí
spomenúť často citované európske zlyhanie na Balkáne, v dôsledku ktorého sa začalo hovoriť o nefunkčnosti či dokonca
neexistencii zahraničnej politiky únie.
Dnes sa zdá, že sme sa posunuli dopredu, pretože otázka už
nestojí tak, či existuje SZBP, ale akú podobu či ciele by mala
mať, resp. akú rolu by únia chcela v tejto oblasti zohrávať.
V tejto súvislosti sa čoraz častejšie spomína aj ambícia únie stať
sa zahranično-politickým a bezpečnostným aktérom vo svete.
Na tomto mieste preto vyvstáva potreba nájsť jasnú odpoveď(e)
na otázku, prečo vlastne chce únia zohrávať túto rolu, čo to znamená a ako v tomto úsilí napreduje. Už na základe vývoja SZBP
od Maastrichtu po Amsterdam sa dá skonštatovať, že si únia
uvedomuje motiváciu pre túto svoju ambíciu. Z tej si postupne
vykryštalizovala aj určitú víziu a stratégiu, ktorú sa jej zahranično-politická agenda v minulom roku i na prelome rokov
2004/2005 v podstate snažila realizovať.
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Práve v čase, kedy sa únia nachádza v problematickom štádiu
ratifikácie tak významného dokumentu, akým je Ústavná zmluva
EÚ (ďalej len ÚZ EÚ), ktorej cieľom je tiež prispieť k priblíženiu
občanov únie k Európskemu projektu, by lepšie poznanie motivácie i aktuálneho stavu v napĺňaní zahranično-politickej role únie
malo pomôcť nielen štátom a organizáciám, ale i samotným jednotlivcom a skupinám v spoločnosti sformovať svoj postoj
k týmto snahám a vedieť tak presnejšie nasmerovať svoju prípadnú pomoc pri jej rozvoji či samotnej praktickej realizácii.

Maastricht a vznik Spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky – šťastné vykročenie
správnym smerom?

4Tento

summit ER ju prijal
15. decembra 1991, podpísaná bola 7. februára 1992
a do platnosti vstúpila od
1. novembra 1993 – pozn.
aut.

5Neúspech

týchto pokusov
relativizuje zavedenie Európskej rady ako nového medzivládneho elementu do rozhodovania Spoločenstva
v roku 1974, aj keď v tom
čase ešte bez opory v primárnom práve – pozn. aut.

6Treaty

on European Union,
hlava 1 – Spoločné ustanovenia, článok B (revidovaný
ako čl. 2) – pozn. aut.
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Je pomerne známe, že Zmluva ustanovujúca EÚ, ktorá vzišla zo
summitu ER v Maastrichte4 a po určitých problémoch s ratifikáciou vstúpila o dva roky neskôr do platnosti, predstavuje historický
prelom. Znamenala pokračovanie politickej integrácie Európskych
spoločenstiev, ktoré prinieslo okrem iného tak významné ovocie,
akým bola Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (ďalej len
SZBP). Vzhľadom na to, že relatívne5 neúspešné pokusy o nasmerovanie Európskych spoločenstiev (ďalej len ES) k politickej
únii sa vyskytli už v 70. rokoch, je potrebné vysvetliť, prečo práve
Maastricht priniesol tento posun.
Žiaľ, samotná zmluva je na vysvetlenie motívov, ktoré k tomu
viedli pomerne skúpa. Hovorí totiž, že jedným z cieľov, ktoré si
únia stanovila je „presadzovať svoju identitu na medzinárodnej scéne, predovšetkým prostredníctvom implementácie Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane prípadného postupného vymedzovania spoločnej
obrannej politiky, ktorá by mohla viesť k spoločnej obrane“6. Keď definuje ciele tejto politiky, nespomína faktory, ktoré viedli členské
štáty únie k takémuto prehlbovaniu politickej integrácie a jej
rozširovaniu o zahranično-politický rozmer vôbec. Navyše, preambula tejto zmluvy hovorí iba o „novej úrovni v procese európskej integrácie“ a pripomína „historickú dôležitosť spočívajúcu v ukončení rozdelenia európskeho kontinentu a potrebu postaviť pevný základ pre budúcu
konštrukciu Európy“ s tým, že tento nový pilier únie by posilnil
„európsku identitu a jej nezávislosť s cieľom presadzovať mier, bezpečnosť
a napredovanie v Európe a vo svete“ [19].
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Prehlbovanie politickej integrácie vrátane SZBP, ktoré priniesla Maastrichtská zmluva, bolo však výsledkom osobitnej
medzivládnej konferencie7 (ďalej len MVK) o politickej únii,
pričom priebeh samotných rokovaní bol ako obvykle určovaný
rozličnými vopred vypracovanými expertnými správami a odporúčaniami pod dohľadom Rady ministrov či Európskej rady
(v tomto prípade). Keďže summit Európskej rady (ďalej len ER)
v Štrasburgu v decembri 1989 plánoval len MVK k hospodárskej
a menovej únii a MVK o politickej únii bola iniciovaná až na
summite ER v Dubline o pol roka neskôr a odštartovaná na
summite ER v Ríme v decembri 1990, kľúč k hľadaným odpovediam by sa mal nachádzať práve v tom, čo viedlo k tejto zmene
agendy. Okrem toho, história európskej integrácie a podiel tohto
diplomatického nástroja na nej potvrdzuje, že „rastúca pravidelnosť
(MVK) je vitálnym svedectvom tlakov na zmeny, ktoré doliehali na úniu
a budú doliehať i naďalej“ [23].
Vo svetle historicky až neobvykle osobitne blízkych
medzivládnych vzťahov medzi Francúzskom a Nemeckom od
podpísania Elyzejskej zmluvy v roku 1963, ktoré boli koncom
80. rokov ešte rozšírené a prehĺbené [24], nie je prekvapujúce,
že za touto iniciatívou bol práve francúzsko-nemecký motor
integrácie. Francúzsky prezident F. Mitterrand a nemecký
kancelár H. Kohl zaslali vtedajšiemu írskemu predsedníctvu
Európskych spoločenstiev spoločný list v apríli 1990, teda ešte
pred dublinským summitom. Popri dôraze na intenzifikáciu
príprav na medzivládnu konferenciu o hospodárskej a menovej
únii tento list vyzval ER, aby iniciovala prípravu medzivládnej
konferencie o politickej únii, ktorej cieľmi malo byť okrem
prehlbovania vnútornej politickej spolupráce8 aj „definovanie
a implementácia spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky“. Pokiaľ
ide o hľadané motívy, list poukázal na „významné zmeny v Európe“,
ktoré bližšie nešpecifikoval, potrebu dokončiť jednotný vnútorný trh a realizáciu hospodárskej a menovej únie, odvolávajúc
sa implicitne tiež na záväzok Jednotného aktu z roku 1986
„transformovať celkové vzťahy medzi členskými štátmi do podoby
Európskej únie (a) vybaviť úniu potrebnými nástrojmi zaručujúcimi jej
akcieschopnosť“ [25] .
Tieto myšlienky už viac konkretizoval spomenutý dublinský
summit ER v júni 1990. Svoj súhlas so zvolaním MVK o politickej únii9 totiž zdôvodnil svojim odhodlaním „zaistiť kontinuitu

2

7Práve medzivládne konferencie, ktoré sa odohrávali
„mimo rámca procedúr a inštitúcií únie“ a ktoré únia vo
svojej histórii využívala od
svojho počiatku v 50. rokoch, sa ukázali svojim
výsledkami vhodným fórom
na hľadanie spoločných
odpovedí európskych krajín
na potreby zmien, či už interných alebo externých –
pozn. aut.
8Za prehlbovanie prípadne
skvalitňovanie politickej integrácie možno považovať
tieto tri uvedené ciele: posilňovanie demokratickej
legitimity únie, zefektívnenie jej inštitúcií a zabezpečenie jednoty a koherencie
hospodárskych, menových
a politických aktivít – pozn.
aut.
9MVK o politickej únii sa
následne začala 14. decembra 1990 – pozn. aut.
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10Agendou Dublinu boli tieto témy: od príprav na
kľúčový parížsky summit
OBSE a úvodné rozhovory
o Asociačných zmluvách
s krajinami SVE; cez návrhy
Komisie obnoviť Stredomorskú politiku ES a podporu
politickým a ekonomickým
reformám vo vtedajšom
ZSSR, rozvoj čo najužších
transatlantických vzťahov
a ukončenie tzv. uruguajského kola WTO; až po
Afriku a jej problematický
Subsaharský región, prijatie
deklarácie o nešírení jadrových zbraní, o Cypre a podporu zníženia napätia v Kašmíre – pozn. aut.
11Dali

by sa zhrnúť asi takto:
po prvé, potrebu revidovať
procedúry a mechanizmy
prípravy, prijímania a implementácie zahranično-politických rozhodnutí s cieľom
zvýšiť koherentnosť, rýchlosť a efektívnosť medzinárodnej akcie Spoločenstva“;
po druhé, dôležitosť nevylúčiť z tejto novej politiky
žiaden z externých vzťahov
Spoločenstva a konsenzus
ísť nad súčasné limity v oblasti bezpečnostnej politiky;
po tretie, predznamenali význam rozvojovej politiky
v budúcej politike ES na
medzinárodnej scéne –
pozn. aut.

12Závery Predsedníctva ER
v Ríme totiž vyjadrili nádej,
že „ekonomické reformy
a demokratický vývoj v Juhoslávii bude v otázke rámca pre zvýšený rešpekt pre
ľudské práva a ochranu jednoty a teritoriálnej integrity
úspešný“ – pozn. aut.
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dynamického rozvoja Spoločenstiev v čase veľkých výziev pre Európu
a svet“ a „posilniť rolu Spoločenstva vo svete, ktorej (primárnym) cieľom
je plniť jeho medzinárodnú zodpovednosť“ [15, s. 2] . Za túto výzvu
možno v dokumente považovať konštatovanie, že sa nachádzame v čase, kedy sa „náš kontinent aktívne zapája do procesu
prekonávania svojich rozdelení“. V tomto kontexte tak ER uvítala
pokračovanie pokroku krajín strednej a východnej Európy
(ďalej len SVE) smerom k pluralitnej demokracii aj ich príspevok k napĺňaniu spomenutej výzvy. Osobitne tiež uvítala správu
nemeckého kancelára o pokroku smerom k zjednoteniu
Nemecka. Okrem toho samotný rozsah vtedajšej externej
agendy Európskych spoločenstiev už naznačoval ambície
budúcej únie10.
Závery rímskeho summitu ER z októbra 1990 sa až na
výhrady britskej delegácie zhodovali so závermi dublinského
summitu a dokonca pomenovali niektoré nedostatky. Potvrdili
dva vzájomne previazané faktory, na ktoré sa Spoločenstvo
v tom čase malo sústrediť: potrebu vlastnej adaptácie na nové
výzvy v Európe i vo svete a posilnenie externého pôsobenia únie
vo svete s cieľom, aby bola schopná plniť si svoju medzinárodnú zodpovednosť. Rovnako spomenuli gratuláciu talianskeho
prezidenta Andreottiho na pôde Európskeho parlamentu (ďalej
len EP) Nemecku a jeho kľúčovým predstaviteľom k jeho zjednoteniu a nezabudli spomenúť, že kancelár H. Kohl a nemecký
minister zahraničia Genscher považovali túto udalosť za akcelerátor európskej integrácie. Napokon a ako sa ukázalo neskôr,
možno oceniť, že už tesne pred samotným vznikom SZBP
v nich ER upozornila prinajmenšom na viaceré kľúčové
otázky11 [18, s. 2 – 4].
V čase, kedy ER v Ríme prijala deklaráciu ku kríze v Zálive
i k zablokovaniu pokroku v izraelsko-arabskom mierovom procese na Blízkom východe možno oceniť, že si európske štáty
uvedomovali potenciálnu – ak nie už vtedajšiu – potrebu
vytvoriť pôdu pre koherentné a spoločné pôsobenie na medzinárodnej scéne vrátane zahranično-politického piliera. Absencia konkrétnejších predstáv o budúcich výzvach i hrozbách po
zjednotení Nemecka a rozpade Sovietskeho bloku, ktorú
potvrdzuje okrem už uvedeného aj vtedajšie príliš optimistické
stanovisko k vývoju vo vtedajšej Juhoslávii12 [18, s.10] na tom
nič nemení.
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Amsterdam a rozvoj Spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky – vytriezvenie
Vzhľadom na to, že Maastrichtská zmluva mala ako prvá z primárnych zmlúv európskeho práva v sebe zakotvenú klauzulu
o potrebe revidovať vlastný obsah, dokonca s konkrétnym dátumom v roku 199613, zasadnutie ER na Korfu v júni 1994 požiadalo jednotlivé európske inštitúcie o vypracovanie správ k fungovaniu tejto zmluvy, ktoré následne mala využiť tzv. Skupina pre
sebareflexiu (ďalej len SPS) pri príprave na nasledujúcu
medzivládnu konferenciu [17]. Spolu s externými a internými výzvami, pred ktorými sa únia ocitla, viedli tieto dôvody k stanoveniu
agendy, resp. troch hlavných cieľov novej MVK. Tento proces,
ktorý predchádzal samotným rokovaniam, možno hodnotiť ako
výrazný krok vpred, pretože jeho jednotliví aktéri okrem zhody na
spomenutých výzvach pomenovali mnohé nedostatky vo fungovaní SZBP a načrtli aj ich možné riešenia.
Výzvy a hrozby pre úniu „v novom internom a externom kontexte
Európy“ sú pomerne systematicky a obsiahle vymenované v Správe o pokroku od predsedu SPS zo septembra 1995, ktoré prebrala aj finálna Správa tejto hlavnej expertnej skupiny. Upozornila na internú výzvu spočívajúcu v „rastúcej verejnej nespokojnosti
s verejnými záležitosťami a európskym projektom osobitne“, viaceré
výzvy externého charakteru14, ktoré sa „odohrávajú mimo únie ako
sa blíži koniec storočia“ a nezabudla ani na rozšírenie. To posledné
i budúce považovala za kombinovanú výzvu externého i interného druhu a teda výzvu samu o sebe [22, s. 3 – 6; 27, s. 5,
13]. Osobitnú dôležitosť rozširovania ako príležitosti či impulzu
pre posilňovanie politickej únie podporili aj obe stanoviská
Komisie z februára a decembra 1995 [7, 8], rezolúcia EP hodnotiaca prácu Skupiny a definujúca priority pre nadchádzajúcu
MVK [20] i spoločná deklarácia EP, Rady a Komisie z júna toho
roku [12].
Keďže sa finálne stanoviská týchto európskych inštitúcii zhodovali v spomenutej percepcii výziev a hrozieb so závermi SPS,
našli celkom prirodzene konsenzus aj v agende pre nadchádzajúcu MVK. Boli ňou tieto tri vzájomne previazané ciele: 1. dodať
únii relevanciu v očiach jej občanov; 2. zefektívniť jej fungovanie
a pripraviť ju na ďalšie rozšírenie; 3. posilniť schopnosť únie
jednať navonok.

13Treaty

on European Union, hlava VII, článok N –
pozn. aut.

14Zaraďuje

sem tieto: výraznú politickú nestabilitu od
konca Studenej vojny; veľké
a v Európe „osobitne akútne“ populačné migrácie;
hrozby ekologickej nerovnováhy; zdvojnásobené rastúcou ekonomickou globalizáciou, ktorá zvýrazňuje
stratu niektorých historických komparatívnych výhod
Európy získaných sociálnymi a technologickými inováciami – pozn. aut.
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15Medzivládna konferencia
začala na summite ER v Turíne 29. marca 1996 a trvala do 17. júna 1997. Tento
termín sa zhodoval so začiatkom summitu ER v Amsterdame – pozn. aut.
16Ak nepočítame tradične
odmietavé stanovisko britskej delegácie – pozn. aut.
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Uvedomenie si potreby pokračovať s adaptáciou únie na zmeny spolu so spoločným uznaním mnohých nedostatkov prakticky vo všetkých fázach fungovania SZBP i v jej vzťahu k ostatným externým politikám a prvému pilieru potom, napriek nezhode ohľadom ich príčin, pripravilo pôdu pre diskusiu o odporúčaných nástrojoch pre dosiahnutie spomenutých stále aktuálnych cieľov.
Výsledkom boli tieto tri odpovede: stanovenie pre občanov relevantných priorít pre politiku na európskej úrovni (bezpečnosť,
zamestnanosť, zdravé životné prostredie a pod.) s cieľom adresovať prvý cieľ; inštitucionálna reforma prevažne intra-európskeho
charakteru s cieľom zlepšiť efektívnosť i znížiť demokratický
deficit v druhom prípade a napokon dosiahnutie väčšej koherencie SZBP vo vzťahu k ostatným externým politikám únie, jej
zefektívnenie a rozšírenie prostredníctvom rozvoja kompletného
európskeho bezpečnostného konceptu.
Pozície členských štátov únie v rámci jednotlivých pracovných
skupín (ďalej len PS) už na prebiehajúcej MVK15 priniesli relevantné návrhy zmien, ktoré neskôr podporil aj summit ER vo
Florencii. Pokiaľ ide o oblasť SZBP, „posilnenie a rozšírenie“ jej
agendy s cieľom dosiahnuť „väčšiu konzistentnosť a efektívnosť“
[16, s. 6] si podľa týchto záverov vyžadovalo sústrediť sa na tieto otázky:
 koordináciu viacerých aktérov pri jej príprave i implementácii
a koherentnosť reformovanej SZBP i posilnenej externej ekonomickej akcie (PS k implementácii, výkonu a solidarite
odporúčala zlepšiť práve kľúčovú koherentnosť, koordináciu
i implementáciu s cieľom zvýšiť viditeľnosť výsledkov SZBP
[1]);
 rozhodovacie procedúry a podmienky vrátane možnosti
„uvoľniť“ pravidlo konsenzuálneho rozhodovania (PS ku
koncepcii a príprave rozhodovania odporúčala zaviesť Oddelenie politického plánovania a analýz spolu s lepším využitím
výsledkov rozličných pracovných skupín SZBP [1], PS k rozhodovacím procedúram odporúčala väčšie zaangažovanie EP
a Komisie v tejto fáze a spolu s PS k financovaniu vcelku16
odporúčali flexibilnejší rozhodovací proces (napríklad tzv.
konštruktívne zdržanie sa hlasovania ako jednu z alternatív ku
konsenzu či rozšírenie hlasovania na základe tzv. kvalifikovanej väčšiny (ďalej len HKV) [4, 5]));
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 rýchle fondy k dispozícii pre prípadné akcie (PS k financovaniu
odporúčala rozpočet Spoločenstiev k dispozícii i prípadné využitie národných zdrojov [4]);
 bezpečnostnú a obrannú dimenziu únie vrátane možnosti
zahrnúť tzv. Petersberské úlohy do Maastrichtskej zmluvy
(Väčšina štátov PS k obrane a článku J.4 Zmluvy bola za zaradenie týchto úloh do Zmluvy a konsenzus v obrannej politike, aj
keď zazneli aj návrhy na presadenie určitej flexibility s cieľom
neohroziť akcieschopnosť [2, 3]);
 užšie vzťahy so Západoeurópskou úniou (ďalej len ZEÚ) a definovanie ich budúcnosti na základe očakávaného summitu NATO
v Berlíne (PS ku vzťahom so ZEÚ spolu s PS k obrane a článku
J.4 Zmluvy boli vcelku za integráciu ZEÚ do únie [2, 3]);
možnosť
uviesť klauzulu o politickej solidarite[16, s. 6 – 7].

Na rozdiel od prípravnej fázy politickej MVK pred Maastrichtom bolo teraz (pred Amsterdamom) označovanie postavenia
únie na medzinárodnej scéne podstatne ambicióznejšie: od „principiálneho faktoru mieru a prosperity na európskom kontinente“ cez „svetovú silu v medzinárodných vzťahoch, ktorá bude presadzovať svoje hodnoty, hájiť svoje záujmy a tvarovať nový svetový poriadok“ [7, s.4 – 5] až
po tvrdenia, že „únia musí byť schopná hrať svoju právoplatnú rolu vo
svete (a) mala by tiež zdôrazňovať svoju vlastnú politickú, historickú a morálnu identitu“ [26].
Žiaľ, až uvedomenie si externých faktorov (výziev a hrozieb)
spolu s akýmsi vnútorným impulzom dalo únii túto konkrétnu
a ambicióznu predstavu o pôsobení na medzinárodno-politickej
scéne. Okrem už spomenutých všeobecných externých faktorov
zohralo kľúčovú rolu predovšetkým balkánske „vytriezvenie“, ktoré aktivovalo tento vnútorný impulz po tom, čo boli ohrozené
vitálne záujmy únie. „Nové hrozby a požiadavky spojené s koncom Studenej vojny, znovuzjednotením Nemecka a kolapsom
bývalej Juhoslávie viedli členské štáty k tomu, aby sa vybavili
zdrojom, akým je SZBP“, tvrdí oficiálny dokument z internetovej stránky EÚ. Pokračuje tým, že „Amsterdamská zmluva
odzrkadlila po rozpade bývalej Juhoslávie a jej tragickým podmienkam osobitú urgentnosť, ktorá zdôrazňovala, že je vo vitálnom záujme únie mať
skôr schopnosť jednania a prevencie než len jednoduchej reakcie“ a podotýka, že „v tom čase sa tieto osobitne ambiciózne ciele únie udržali aj
vďaka podpore asi 2/3 z jej občanov“ [29, s. 1 – 2].
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Vízia EÚ – koncepcia tzv. Európskeho storočia?

17Podľa Komisie čelí Európa
trojitej výzve v podobe geopolitických zlomov, manažovania globalizácie a slabín medzinárodného systému – pozn. aut.
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Od zdôvodnenia motivácie únie zohrávať rolu svetovej veľmoci
na základe kombinácie viacerých externých a interných faktorov,
počnúc zmeneným bezpečnostným prostredím od konca Studenej vojny cez globalizáciu až po samotný potenciál únie vrátane jej vlastných záujmov a očakávaní jej občanov, už nebolo
ďaleko k načrtnutiu určitej európskej vízie pôsobenia na svetovej
scéne.
Kľúčový dokument Komisie zaoberajúci sa 4 strategickými
cieľmi tejto inštitúcie v rokoch 2000 – 2005 to stanovením
jedného z nich, „stabilizácie nášho kontinentu a posilnenia hlasu
Európy vo svete“ ako odpovede na 3 výzvy pre Úniu17, iba
potvrdzuje. Svojimi tvrdeniami, že „svet očakáva od Európy principiálne líderstvo a naši občania očakávajú od únie efektívne jednanie“
[10, s. 3] alebo že „európsky model integrácie (...) je zdrojom, z ktorého môžu a mali by byť čerpané idey globálnej vlády“ [10, s. 4] naznačil, že hlavnými proponentmi zmien v zahraničnej politike únie sú jej občania i svet. Pripomína tak dokonca misionársku koncepciu tzv. Amerického storočia – tentoraz
však na európskej pôde.
Na druhej strane možno identifikovať pomerne veľa argumentov, ktoré vysvetľujú prečo môže byť európsky model presadzovania hodnôt a záujmov únie aj na globálnej scéne príťažlivý. Stačí spomenúť také nástroje jej vonkajšej politiky ako
rozširovanie či rozvojová a humanitárna pomoc.
Hoci nemožno poprieť prínosy rozšírenia pre úniu, spočívajúce vo vytvorení lepších podmienok pre jej budúci rast, ukončenie umelého rozdelenia Európy po posledných 60. rokoch nepochybne predstavuje predovšetkým ekonomické výhody pre
všetky zainteresované strany. Okrem iného bude totiž „Európa
ako celok (...) vytvorením spoločného trhu 500 miliónov ľudí profitovať ekonomicky i politicky“ [11, s. 16].
To isté platí aj pri dvoch ďalších prípadoch. Na jednej strane sa
asi nedá poprieť, že strednodobé alebo dlhodobé efekty pomoci
únie rozvojovým a najchudobnejším krajinám prinesú pozitívny
efekt i pre samotnú úniu. Avšak na druhej strane únia svojou
pomocou, resp. jej adresátom rovnako ako jej objemom dáva najavo, že sa riadi aj inými než len čisto pragmatickými záujmami. „Únia
je hlavný partner rozvojového sveta, poskytujúci 55 % všetkej medzinárodnej

Alexander HERSI

oficiálnej pomoci a zatiaľ aj jeho najväčším obchodným i investičným partnerom,
(ktorý) je pevne presvedčený, že je politicky a morálne neakceptovateľné, aby
viac ako 1 miliarda ľudí (...) musela žiť za menej než euro na deň“, tvrdí
oficiálny dokument EÚ [11, s. 27 – 28].
V tomto však nespočíva len „atraktívnosť európskych politík“,
ale i predpoklady k angažovaniu únie pomocou celej plejády
tzv. mäkkých nástrojov18 v oblasti prevencie konfliktov [21,
s. 8]. Jedným z nich je skutočnosť, že „každá nová dohoda medzi
EÚ a treťou krajinou má v sebe obsiahnutú aj klauzulu týkajúcu sa ľudských práv, ktorá umožňuje pozastaviť (jej) obchodné výhody i rozvojovú
spoluprácu v prípadoch, kedy sa objavia porušenia ľudských práv“ [11,
s. 32]. Tým, že únia podmieňuje svoju rozvojovú pomoc určitými demokratickými štandardmi sa zdá, že nepodľahla empiricky nepodloženému a už prekonanému argumentu z čias Studenej vojny presadzovanému aj súčasnou americkou administratívou: „najprv rozvoj, potom demokracia“ [28]. Na rozdiel od
Spojených štátov tak môže lepšie dosahovať želané výsledky
nielen svojej rozvojovej, ale i celkovej zahraničnej politiky.
Navyše, v prípade ich neplnenia volí skôr „mäkšie“ nástroje
prinútenia – podporuje „skôr pozitívnu akciu než trestanie“ a jej
Iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva s rozpočtom
niekoľkých 100 miliónov euro sa zameriava popri využití svojich fondov pre „projekty s priamym cieľom posilniť právny štát a demokratizáciu“ [11, s. 32] aj na niektoré nepriame, menej konfliktné metódy19.
Okrem toho tzv. Biela kniha zaoberajúca sa globálnym vládnutím upozorňuje, že „ciele ako mier, rast, zamestnanosť a sociálna
spravodlivosť presadzované v únii musia byť tiež uvádzané vonku, aby
mohli byť efektívne dosahované (tiež) na európskej úrovni“, čo považuje
za odpoveď očakávaniam občanov, ktorí chcú silnú úniu na svetovej scéne. Podľa nej by úspešná medzinárodná akcia posilnila
tiež európsku identitu a dôležitosť zdieľaných hodnôt v rámci
únie [6, s. 26 – 27]. Odporúčané ciele pre Komisiu vlastne
potvrdzujú, že únia si uvedomuje potrebu presadzovať svoju
víziu aj prostredníctvom reformy pravidiel na multilaterálnom
poli, resp. snažiť sa o presadenie týchto svojich „mäkkých“ nástrojov zahraničnej politiky.
Slová J. Solanu, vysokého predstaviteľa pre SZBP, že „zvyšujúce
sa angažovanie EÚ vo svete vyvoláva stále silnejšie zdanie, akoby tu existovala určitá misia“ spolu s vysvetlením, že „sme (my Európania)

2

18Autor

spomína diplomaciu, mechanizmy obchodnej politiky, dohody o spolupráci a humanitárnu pomoc – pozn. aut.

19Dokument

spomína napríklad zlepšovanie základnej
infraštruktúry v zásobovaní
vodou alebo v otázke transportného spojenia, ktoré pomáhajú redukovať potenciálne napätie a hrozby pre
ľudské práva – pozn. aut.
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jedineční v tom, že kombinujeme naše záväzky (...) s neporovnateľnou
úrovňou pomoci a asistencie (a) podporou pre skutočný a všestranný multilateralizmus v medzinárodných vzťahoch“ [21, s. 8] sa tak svojim
vizionárskym obsahom dali v tomto kontexte očakávať.

Európska stratégia a jej realizácia v roku 2004
a na začiatku roka 2005
Ambiciózna európska vízia, ktorou by sa mala riadiť jej celková
zahraničná politika, si samozrejme vyžaduje koherentnú
stratégiu. Skutočnosť, že si tento nevyhnutný atribút pre zvýšenie predpokladov na presadzovanie jej hodnôt i obhajobu vlastných veľmocenských záujmov únia uvedomuje, potvrdzujú oba
päťročné strategické dokumenty Komisie s výhľadom na prvé
desaťročie 21. storočia. Okrem tejto roviny možno nájsť jasný
odraz týchto cieľov a nástrojov na ich dosiahnutie aj v praxi, teda
v samotnej zahranično-politickej agende únie v roku 2004 a na
začiatku roka 2005.
Po prvé, vychádzajúc z predpokladu, že od konca Studenej
vojny nie je ohrozená samotná existencia európskej civilizácie,
ale vo svetle spomenutej trojitej výzvy skôr jej stabilita, Prodiho
Komisia celkom prirodzene určila „stabilizáciu nášho kontinentu
a posilnenie hlasu Európy vo svete“ ako strategický ciel únie na roky
2000 – 2005. Novým princípom je preto „export (tejto) stability
a prosperity“, ktorému majú v nových podmienkach slúžiť 4 nástroje: prvým je „stratégia rozširovania únie“; druhým „budovanie koordinovanej zahraničnej a bezpečnostnej politiky“; tretím „rozvoj koherentnej a kooperatívnej susedskej politiky“; a posledným sú „skutočne strategické partnerstvá“ [10, s. 7].
Po druhé, Barrosova Komisia túto potrebu ovplyvňovať globalizovaný a vzájomne previazaný svet uznala a dodala, že „vonkajšia akcia je nutná aj preto, aby bola stabilita a bezpečnosť chránená
v samotných základoch“ [9, s. 13]. Okrem už spomínaných nástrojov, ktoré by sa dali charakterizovať ako „mäkké“ nástroje zahraničnej politiky (soft power) s preventívnym zameraním v tomto
kontexte však venovala osobitnú pozornosť aj rozvoju „tvrdých“ schopností únie. „Európske bezpečnostné a obranné schopnosti
by mali poskytnúť plnú a dôveryhodnú akcieschopnosť prostredníctvom
úplnej implementácie Európskej bezpečnostnej stratégie (ďalej len EBS)
34
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a efektívnejšej Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len
EBOP)“, zdôrazňuje táto európska stratégia.
Na rozdiel od prvého dokumentu sú konkretizované aj úlohy
pre transatlantické a iné partnerstvá (India, Čína, Brazília a Latinská Amerika ako celok), pri ktorých je dôraz položený na „zdieľanie ekonomických záujmov“ a spoločné budovanie prosperity (RF,
Ukrajina, Stredomorie a iné susedské regióny). Osobitá pozornosť je venovaná aj potrebe sformovať špecifickú politiku
voči Afrike, resp. problematickému subsaharskému regiónu,
ktorá by bola postavená na kombinácii „vyvinutých obchodných a politických vzťahoch“. Popri presadzovaní „stabilného medzinárodného
rastu postavenom na udržateľnom rozvoji“ prostredníctvom ďalšej liberalizácie svetového obchodu i podpore tzv. Miléniových cieľov
rozvojovej politiky v horizonte do roku 2015 je pripomínaná aj
ľudsko-právna stránka vrátane ochrany životného prostredia.
Vzhľadom na posledný vývoj nie je prekvapujúce, že je spomenutý aj záväzok únie zohrávať aktívnu rolu v blízkovýchodnom mierovom procese a potreba „užšej bezpečnostnej spolupráce
so Spojenými štátmi v rámci oživeného transatlantického partnerstva“ [9,
s. 12 – 13].
Praktická realizácia zahranično-politickej agendy únie za rok
2004 a na začiatku roka 2005 zaznamenala v oblasti rozšírenia
v celku očakávaný pokrok. Týkal sa májového vstupu 10 krajín
do únie spolu s oficiálnym uzavretím vstupných rokovaní s Bulharskom a Rumunskom. Tieto zostávajúce krajiny „inkluzívneho
a nezvrátiteľného“ piateho procesu rozširovania následne v apríli
2005 podpísali Prístupové zmluvy s úniou. Napriek tomu, že
otvorenie vstupných rokovaní s Chorvátskom bolo v marci 2005
odložené a súhlas s otvorením vstupných rokovaní s Tureckom
bol pomerne kontroverznou otázkou, samotné rozhodnutia
summitov ER v roku 200420 o podmienečnom otvorení týchto
rokovaní s oboma krajinami sa dajú považovať za krok vpred
[13, s. 5 – 7, 14, s. 1 – 7].
Pokiaľ ide o strategické partnerstvá, napriek tomu, že existujú
v jednotlivých prípadoch niektoré sporné otázky, všeobecne
možno skonštatovať, že aj na tejto pôde nastal posun. V prípade
transatlantických vzťahov, ktoré označila Európska bezpečnostná stratégia ako nenahraditeľné, podčiarkla ER v decembri 2004
záväzok únie „posilniť strategický dialóg so svojimi transatlantickými
partnermi s cieľom dosiahnuť spoločné formulovanie prístupov“ [14, s. 18].
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20V prípade Chorvátska to
bol summit ER v júni 2004
a o otvorení rokovaní s Tureckom rozhodol summit ER
v decembri 2004 – pozn.
aut.
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21Pre

bližšie informácie pozri Hersi, A.: „Nová“ éra
pragmatizmu. SME, 21. 2.
2005.

22Program spolupráce EÚ
a RF v súčasnosti zahŕňa
tieto 4 oblasti: ekonomiku,
justíciu, vonkajšiu bezpečnosť a vedecko-kultúrnu
spoluprácu – pozn. aut.
23Ide

o ECOWAS, SADC
a IGAD – pozn. aut.

24Pre podrobnejšie informácie pozri Správu Predsedníctva únie o EBOP schválenú na summite ER v decembri 2004 v Bruseli, materiál Inštitútu bezpečnostných štúdií EÚ, „Bezpečnosť
a obrana EÚ – fundamentálne texty z roku 2004“
a príspevok M. Korbu o EBOP
v nasledujúcej podkapitole
– pozn. aut.
25Ide

o policajnú misiu
v Bosne a Hercegovine,
EUPOL Proxima v bývalej
Juhoslovanskej republike
Macedónsko a misia s cieľom pomáhať pri budovaní
právneho štátu Themis
v Gruzínsku – pozn. aut.
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Okrem toho, že majú tieto vzťahy silný ekonomický a obchodný rozmer smerom dovnútra [2, s. 16], návšteva G. W. Busha
v Európe a summit EÚ – USA koncom februára potvrdili ich
pragmatický a funkčný charakter aj v zahraničnej politike voči
tretím krajinám či regiónom21.
Strategické partnerstvo s RF postavené podľa ER na „spoločných
hodnotách a záujmoch“ zaznamenalo v priebehu roka 2004 pokrok
napríklad v dosiahnutí dohody o prípravách Ruska na vstup do
WTO či vo vytvorení 4 tzv. Spoločných priestorov, ktorý by sa
spolu so spoluprácou v oblasti bezpečnosti mal i naďalej rozvíjať22, predovšetkým na báze Zmluvy o partnerstve a spolupráci
[14, s. 18, 12, s. 21]. Ani rozvoj vzťahov s Čínou nebol „čiernou
ovcou“, pretože siedmy summit EÚ a Číny v decembri 2004 vyzval Komisiu a Radu k posúdeniu podmienok pre novú rámcovú
dohodu s týmto strategickým partnerom a možnú spoluprácu
v otázkach ako status trhovej ekonomiky a iných, pričom ER
potvrdila „významný a všestranný rozvoj vzťahov v posledných rokoch“
s očakávaním ich ďalšieho prehlbovania [13, s. 16, 14, s. 19]. V súlade s deklarovaným zámerom „rozvinúť strategické partnerstvo (aj)
s Indiou postavené na vzájomnom porozumení a dialógu“ na júnovom
summite skonštatovala ER koncom roka po summitoch s ASEM,
Južnou Kóreou a Indiou nielen „rozšírenie a prehĺbenie vzťahov“ s týmito ázijskými partnermi, ale dala Komisii a Rade impulz k iniciovaniu vývoja Akčného plánu s Indiou a zintenzívniť vzťahy s Indonéziou v oblastiach boja proti terorizmu, náboženského
dialógu, reforiem a udržateľného rozvoja [13, s. 16, 14, s. 18].
Podľa ER boli aj vzťahy únie s Africkou úniou (ďalej len AÚ)
a ostatnými subregionálnymi organizáciami23 v roku 2004 posilnené, pričom na decembrovom summite únia opäť potvrdila
svoj záväzok k zlepšovaniu situácie na africkom kontinente
s osobitným zreteľom na Sudán, oblasť tzv. Veľkých jazier, západnú Afriku a Somálsko, teda podporu mieru, bezpečnosti,
tranzície a rozvoja [14, s. 19]. V reakcii na májový záväzok zo
summitu v mexickom Guadalajara „plne rozvinúť potenciál vzťahov“
únie s Latinskou Amerikou a Karibikom potvrdila ER v decembri vôľu pokračovať aj v tomto úsilí. V súlade s guadalajarskou
deklaráciou si stanovila konkrétnu vyhliadku na finalizáciu rokovaní s Mercosurom a očakávané januárové spustenie spoločného
hodnotenia integračných procesov strednej Ameriky a Andského spoločenstva [13, s. 17, 14, s. 20].
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Napokon napredovanie v roku 2004 aj v oblasti EBOP24
(napríklad úspešným pokračovaním troch prebiehajúcich misií
únie25 a spustením vojenskej operácie Althea v Bosne a Hercegovine 2. decembra či ďalším rozvojom civilných a vojenských
schopností26), pri budovaní koordinovanej a koherentnej SZBP
(napríklad schválením základných princípov pre použitie reštriktívnych opatrení Radou, prijatím viacerých krokov27 k posilneniu
koherentnosti a kontinuity v rámci politiky týkajúcej sa ľudských
práv, dohodou o zintenzívnení konzulárnej spolupráce členských
štátov únie, spustením práce na prípravu vytvorenia tzv. Európskeho servisu pre vonkajšiu akciu po podpise Ústavnej zmluvy únie 29. októbra 2004 v Ríme a inými zmeny, ktoré prináša
tento dokument nachádzajúci sa momentálne v zložitom štádiu
ratifikácie28) spolu s implementáciou reformovanej Európskej
susedskej politiky29 uzatvárajú praktickú realizáciu spomenutej
európskej stratégie.

Záver
Zdá sa, že od rozpadu bipolárneho systému na začiatku 90. rokov to neboli len Spojené štáty, ktoré hľadali svoju „misiu“ postupne si uvedomujúc svoje osobitné postavenie a charakteristiky
nového medzinárodného prostredia. Európske spoločenstvá si
pri kladení prvého kameňa svojej Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky neboli isté ani vlastnými záujmami ani
budúcimi výzvami a ich charakterom a už vôbec neboli pripravené na to, čo ich už v najbližšom čase a priamo v ich susedstve malo čakať – jatky na Balkáne.
Postupným vytriezvením z idealizmu po skončení Studenej
vojny, ktoré sa zmiesilo s uvedomením si vlastného
jedinečného potenciálu však únia začala reflektovať svoje
postavenie na medzinárodnej scéne i zodpovednosť z toho
plynúcu. Tento proces sprevádzalo vykryštalizovanie určitej
európskej vízie pôsobenia vo svete, ku ktorej bola prirodzene
vypracovaná aj stratégia pre jej realizáciu. Vo svetovom politickom systéme, ktorého fungovanie má často niektoré črty
anarchie a v ktorom závisí postavenie jednotlivých štátnych
aktérov, EÚ nevynímajúc, od množstva takých rozličných
determinantov ako napríklad nerovnomerného vývoja mocen-

2
26Na ilustráciu možno uviesť:
schválenie Akčného plánu
pre civilný krízový manažment, rozhodnutia týkajúce
sa konceptu tzv. Bojových
skupín ako súčasti budovania
kapacít rýchlej reakcie, prijatie ambiciózneho pracovného programu EBOP na rok
2005, schválenie Spoločnej
akcie zriaďujúcej Európsku
obrannú agentúru i dosiahnutie dohody o jej rozpočte
na rok 2005, schválenie vojenských Hlavných cieľov
2010 a civilných Hlavných
cieľov 2008, implementáciu
Spoločnej deklarácie EÚ
a OSN o spolupráci v krízovom manažmente a dokumentu „Európska obrana:
NATO/EÚ – konzultácie, plánovanie a operácie“ prostredníctvom schválenia napredovania pri budovaní civilnovojenskej bunky v rámci Vojenského štábu EÚ i malej
bunky v rámci SHAPE, pri
vytváraní zmluvného základu
vzťahov NATO s Vojenským
štábom únie a pri zakladaní
tzv. operačné centrum a iné –
pozn. aut.
27Patrí

sem vymenovanie
Osobného zástupcu Generálneho sekretára/Vysokého reprezentanta pre SZBP v oblasti ľudských práv, prijatie Odporúčaní EÚ k obhajcom ľudských práv a stratégie pre implementáciu
Odporúčaní
k deťom v ozbrojených konfliktoch spolu s implementáciou dohody z decembra
2003 o zriadení Agentúry pre
ľudské práva EÚ – pozn. aut.

28Pre podrobnejšie informácie pozri príspevok od
M. Šťastného k ÚZ EÚ v ďalšej podkapitole – pozn. aut.
29Pozri

ďalšiu podkapitolu
k tejto téme – Hersi, A.: Stredomorský dialóg EÚ v roku
2004 – nový začiatok? In:
Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2004
– 2005... – pozn. aut.
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ských potenciálov či nestáleho charakteru samotnej moci, je
práve tento krok kľúčový.
Napriek mnohým nedostatkom zahraničnej a bezpečnostnej
politiky únie od jej vzniku až po dnes, na ktorých musí únia ešte
pracovať, má však teraz – aj vďaka svojej pomerne koherentnej
stratégii – lepšiu šancu presadzovať svoje záujmy a hodnoty,
posilňovať tak svoje postavenie aktéra na svetovej politickej
scéne a v konečnom dôsledku i napĺňať svoju ambicióznu víziu.
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Posilňovanie civilných nástrojov krízového manažmentu
Misie realizované v rámci EBOP a vzťahy s NATO
Implikácie pre Slovenskú republiku

Súčasný charakter EBOP
Globálne bezpečnostné prostredie po skončení studenej vojny
prinieslo okrem nepopierateľných pozitív aj nedostatky, ktoré sa
postupom času prejavili v podobe nových bezpečnostných
ohrození. Procesy globalizácie, spoločenskej a hospodárskej
modernizácie, politickej liberalizácie a vedecko-technického
rozvoja vygenerovali aj negatívne sprievodné javy. V prvom rade
ide o zlyhávanie štátnych štruktúr v krajinách tzv. tretieho sveta
a neschopnosť dostatočne rýchlej adaptácie ich tradičných
spoločností na moderné podmienky. Tieto faktory stimulujú
pôsobenie neštátnych aktérov, akými sú politickí extrémisti,
náboženskí fundamentalisti či nacionalistickí radikáli. Taktiež
vyvolávajú nárast takých bezpečnostných hrozieb ako medzinárodný terorizmus, cezhraničný organizovaný zločin a šírenie
zbraní hromadného ničenia.
Na tento aktuálny vývoj museli reagovať všetky západné štáty
a prispôsobiť mu svoju politiku. Zmenený charakter globálneho
bezpečnostného prostredia a nové bezpečnostné hrozby si vynútili prehĺbenie medzivládnej spolupráce v rámci existujúcich
integračných zoskupení. Popri reforme Severoatlantickej aliancie
si vyžiadali aj posilňovanie bezpečnostnej a obrannej dimenzie
Európskej únie. V období rokov 1999 – 2003 to viedlo k etablovaniu Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), ktoré je
integrálnou súčasťou Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
(SZBP). V roku 2004 vstúpilo formovanie EBOP do kvalitatívne
novej fázy, ktorá je zameraná na posilňovanie reálnych spôsobilostí EÚ fungovať ako globálny bezpečnostný aktér.30

30Bližšie
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Politická vôľa členských štátov EÚ na dosahovaní spoločných
stanovísk v rámci SZBP bezprostredne determinuje charakter
a účinnosť EBOP. Avšak SZBP je limitovaná množstvom partikulárnych záujmov a rozličných strategických orientácií jednotlivých členských krajín EÚ. Nakoľko problematika ich vzájomných vzťahov v rámci SZBP predstavuje veľmi komplexnú
a komplikovanú tému, v nasledujúcich podkapitolách tvorí táto
téma len pozadie pre analýzu druhého hlavného determinantu
EBOP. Popri politickej vôli je týmto determinantom súbor nástrojov krízového manažmentu a ich efektivita pri prevencii
a eliminácii bezpečnostných hrozieb a konfliktov. V súčasnosti
sa nástroje krízového manažmentu delia na vojenské a civilné,
pričom ich účinnosť sa zvyšuje prostredníctvom koordinovaného a vzájomne komplementárneho nasadenia.
Skúsenosti z Bosny a Hercegoviny (operácia NATO v roku
1995), Kosova (operácia NATO v roku 1999), Afganistanu a Iraku
(operácie USA a ich spojencov v rokoch 2001 a 2003) však ukázali, že na zvládnutie tých najzávažnejších bezpečnostných hrozieb
a konfliktov sú v prvom rade potrebné vojenské nástroje krízového manažmentu. Len v dôsledku použitia vojenskej sily bolo
možné zmeniť situáciu v mieste nasadenia, stabilizovať
bezpečnostné pomery a vytvoriť vhodné podmienky na pôsobenie civilných (humanitárnych, rekonštrukčných, pozorovateľských, policajných, asistentských, atď.) misií.
V Bosne a Hercegovine a v Kosove sa situácia zlepšila do takej
miery, že umožnila postupné zníženie vojenskej prítomnosti
a účinnú postkonfliktnú obnovu. V Afganistane taktiež dochádza k znižovaniu počtu vojakov v bojových jednotkách (operácia „Enduring Freedom“) v prospech zvyšovania počtu vojakov
v stabilizačných jednotkách ISAF. Postkonfliktná stabilizačná
fáza spojeneckej operácie v Iraku momentálne vrcholí a v prípade jej úspechu bude možné postupne znižovať vojenskú prítomnosť a pokračovať v zvyšovaní využitia civilných nástrojov
krízového manažmentu. Vďaka vojenskému odstráneniu islamistického hnutia Taliban a diktátorského režimu S. Husajna bolo
možné v Afganistane a v Iraku taktiež zorganizovať prvé slobodné a demokratické voľby, ktoré umožnili politickú konsolidáciu tamojších pomerov.
Tieto skúsenosti ovplyvnili aj charakter historicky prvého
koncepčného bezpečnostného dokumentu EÚ [10] – „Európskej
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bezpečnostnej stratégie“, ktorá bola schválená najvyššími politickými
predstaviteľmi členských štátov EÚ v decembri 2003.31 Európska únia bola pod tlakom aktuálnych bezpečnostných hrozieb
nútená prijať záver, že aj v prípade budúcich rozsiahlych kríz
a konfliktov vysokej intenzity bude nasadenie vojenských nástrojov krízového manažmentu predstavovať najúčinnejší prostriedok v prípade zlyhania diplomatického úsilia. Z tohto dôvodu sa
snaha EÚ začala sústreďovať na otázky vojenských spôsobilostí,
od ktorých sa odvíja efektivita vojenských nástrojov krízového
manažmentu a tým aj celková akcieschopnosť EBOP. Popri tom
EÚ venuje patričnú pozornosť aj civilným nástrojom krízového
manažmentu, ktorých koordinované nasadenie spolu s vojenskými nástrojmi predstavuje najefektívnejší spôsob prevencie a eliminácie bezpečnostných kríz a konfliktov [13, s. 12 – 18].
Tento prístup reflektuje aktuálne trendy v rámci EBOP, ktoré
súvisia s prekonávaním vnútorných dôsledkov irackej krízy. Na
začiatku roku 2003 došlo k rozštiepeniu EÚ, keď väčšia časť
členských štátov podporila vojenský zásah USA proti režimu
S. Husajna a zapojila sa do spojeneckej operácie „Iraqi Freedom“, zatiaľ čo menšia časť členov EÚ sa postavila proti tomuto kroku. Viedlo to k paralýze SZBP a k jednej z najvážnejších
vnútorných kríz dôvery a spolupráce v rámci II. piliera EÚ. Aj
keď táto roztržka nepoznamenala formovanie EBOP v rovine
praktických spôsobilostí, prejavila sa nepriamo v politickej rovine, keďže nasadenie vojenských a civilných nástrojov krízového manažmentu je možná len na základe konsenzuálnej zhody
v rámci SZBP.
V období rokov 2003 – 2004 bol po dlhom a komplikovanom
vývoji medzi členskými štátmi EÚ dosiahnutý kompromis. Jeho
podstata spočíva v konsenze ohľadom systematického a plošného zlepšovania vojenských spôsobilostí ako aj spôsobilostí
civilného krízového manažmentu, pričom otázku ich nasadenia
nerieši a ponecháva ju otvorenú a závislú od rozhodnutí podľa
konkrétnych okolností. V platnosti samozrejme naďalej ostáva
kľúčový konsenzus z roku 1999, ktorý dáva EÚ možnosť
zasiahnuť samostatne de facto len v tom prípade, ak NATO ako
celok zasahovať nebude. V praxi to znamená, že európski spojenci a USA si v rámci transatlantického bezpečnostného dialógu
vyjasnia svoje pozície a dohodnú sa na takom rozdelení úloh,
ktoré bude EÚ schopná zvládnuť samostatne bez výraznej ame-
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[24, s. 37 – 57]
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rickej vojenskej podpory. Vo výhradnej kompetencii NATO taktiež ostáva zaistenie tradičnej teritoriálnej kolektívnej obrany
členských štátov.

Rozvoj vojenských nástrojov
krízového manažmentu
Na základe skúseností z ozbrojených konfliktov a bezpečnostných kríz, ktoré prebehli alebo prebiehajú po skončení studenej
vojny, najvyšší politickí predstavitelia členských krajín EÚ sa
rámcovo zhodli na spoločnej vízii bezpečnosti a na približne
rovnakom vnímaní hrozieb. Tento konsenzus našiel svoj odraz
v Európskej bezpečnostnej stratégii z decembra 2003, ktorá bezpečnosť EÚ neobmedzuje jej geografickými hranicami. Ako predpoklad bezpečnosti členských krajín EÚ a ich občanov označuje partnerské vzťahy s dobre spravovanými štátmi (good governance) vo svojom susedstve, ktoré nie sú zdrojom bezpečnostných
hrozieb [1, s. 21 – 28]. V prípade vzniku bezpečnostných kríz vo
svojom susedstve je EÚ pripravená včas zasiahnuť s cieľom
zabrániť eskalácii krízy respektíve konfliktu a nedovoliť ich rozšírenie na územie svojich členských štátov [1]. Základným princípom Európskej bezpečnostnej stratégie je zaisťovanie stability v susedstve EÚ, prostredníctvom čoho sa má preventívne čeliť vzniku bezpečnostných hrozieb. Ak tieto hrozby vzniknú, tak EÚ je
pripravená využiť vojenské a civilné nástroje krízového manažmentu na ich elimináciu [21, s. 33 – 38]. Tento prístup znamená
definitívny rozchod s idealistickými predstavami o zaisťovaní
medzinárodnej bezpečnosti, ktoré v 90. rokoch 20. storočia mali
významné miesto v politických diskusiách o role EÚ ako bezpečnostného aktéra.
Zmluva o Európskej únii z Nice ako aj Európska bezpečnostná stratégia obsahujú všeobecne naformulované zoznamy zahraničných
misií a operácií, pre realizáciu ktorých sa predpokladá využitie
vojenských a civilných nástrojov krízového manažmentu. Jedná sa
o humanitárne a záchranné misie, operácie na udržiavanie mieru,
bojovej operácie na presadenie mieru, odzbrojovacie operácie,
misie na podporu protiteroristických opatrení a na reformu bezpečnostného sektora iných krajín [23]. Politické ambície EÚ realizovať všetky tieto typy misií a operácií si v prvom rade vyžiadali
44
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urýchlenie a prehĺbenie reforiem ozbrojených síl členských štátov.
Zlepšenie vojenských spôsobilostí sa stalo hlavným predpokladom na efektívne využitie vojenských nástrojov krízového
manažmentu za hranicami EÚ. V dôsledku toho sa najdôležitejšími kritériami akcieschopnosti EBOP stala expedičná použiteľnosť, rýchla nasaditeľnosť a dlhodobá udržateľnosť vojenských
jednotiek európskych krajín mimo vlastného teritória. Týmto spôsobom EÚ kompletne prevzala priority, ktoré presadzovalo
NATO už od roku 1999 a vytvorila tak predpoklady pre úzku
spoluprácu a koordináciu činnosti oboch organizácií.
V období formovania EBOP v rokov 1999 až 2003 bol dôraz
položený najmä na kvantitatívne ukazovatele rozvoja vojenských
spôsobilostí, ktoré boli zahrnuté do tzv. helsinského Hlavného
cieľa 2003 (Helsinki Headline Goal 2003) [20]. Aj keď EÚ v júny
2003 oficiálne deklarovala pripravenosť nasadiť 60 000 vojakov
v horizonte 60 dní a schopnosť udržať ich v mieste expedičnej
operácie po dobu jedného roka, realita nebola ani zďaleka taká
jednoznačná [11, s. 163 – 182]. Tieto vojenské jednotky vyčlenené členskými štátmi pre tzv. Európske sily rýchlej reakcie
(ERRF – European Rapid Reaction Forces) nedosahovali
potrebné kvalitatívne ukazovatele pre efektívnu realizáciu misií
v rámci EBOP. Rozsiahlu operáciu krízového manažmentu je
EÚ schopná v súčasnosti uskutočniť len s pomocou NATO a za
využitia vyčlenených prostriedkov amerického pôvodu, pričom
zatiaľ nemôže ísť o operáciu bojového charakteru, ale len o menej náročnú misiu.
Najvyšší predstavitelia členských štátov EÚ si uvedomujú, že
naplnenie ich zahranično-politických a bezpečnostných ambícií je
limitované známymi nedostatkami v oblasti vojenských spôsobilostí. V dôsledku toho došlo k zmene prístupu k formovaniu
EBOP a od roku 2004 sa začal väčší dôraz klásť na kvalitatívne
ukazovatele rozvoja vojenských nástrojov krízového manažmentu
[22, s. 5 – 7]. Svedčí o tom aj realistickejší charakter nového koncepčného plánovacieho dokumentu Hlavný cieľ 2010 (HG 2010 –
Headline Goal 2010), ktorý bol prijatý Európskou radou v dňoch
17. – 18. 6. 2004. Tento dokument nielenže stanovuje základné
ciele rozvoja vojenských spôsobilostí využiteľných v rámci EBOP,
ale určuje aj termíny ich napĺňania [6].
Na jeho základe došlo v priebehu druhej polovice roku 2004
k vytvoreniu tzv. Civilno-vojenskej bunky v rámci vojenského
45
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základe politického
kompromisu troch najvýznamnejších
európskych
mocností – Veľkej Británie,
Francúzska a Nemecka
20. 9. 2003 – došlo k dohode, že pre potreby velenia
a riadenia misií v rámci
EBOP bude najsamprv využitá pomoc NATO prostredníctvom formátu Berlín
plus, druhou alternatívou
budú veliteľstvá poskytnuté
jednotlivými členskými štátmi (Framework Nation) a až
ako posledná možnosť bude
vytvorená tzv. Operačná
bunka (Operation Cell)
v rámci EUMS – pozn. aut.
33Na prechodné obdobie
rokov 2005 – 2010 bude
úlohou tejto Koordinačnej
bunky zaisťovanie vzdušného transportu prostredníctvom prenájmu komerčných lietadiel. Poväčšine
pôjde tak ako doposiaľ
o spoluprácu s ukrajinskými, prípadne ruskými súkromnými leteckými prepravcami, ktorí disponujú
veľkokapacitnými transportnými lietadlami stredného
a dlhého doletu pochádzajúcimi z výzbroje bývalého
Sovietskeho zväzu – pozn.
aut.
34Na začiatku roku 2005 disponovali členské krajiny
EÚ len približne 120 strategickými vojenskými transportnými lietadlami stredného doletu (ide najmä o rôzne verzie amerických strojov Lockheed C-130 Hercules). Jedna tretina európskych vzdušných transportných kapacít pritom patrí jedinej krajine – Veľkej
Británii. Zavedenie strojov
A-400M zásadným spôsobom zvýši európske vojenské spôsobilosti, nakoľko
v období rokov 2007 – 2016
sa predpokladá výroba 196
kusov – pozn. aut.
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štábu EÚ (EUMS – European Union Military Staff), ktorá v prípade potreby dokáže vygenerovať tzv. Operačnú bunku pre potreby velenia a riadenia misie realizovanej v rámci EBOP32. Do
konca roku 2004 sa podarilo splniť aj ďalší cieľ HG 2010, ktorým bolo zahájenie činnosti Európskej obrannej agentúry (EDA
– European Defence Agency). Táto inštitúcia EÚ prevzala zodpovednosť za koordináciu rozvoja vojenských spôsobilostí, za
výskum, vývoj, akvizíciu a vyzbrojovanie, ako aj za posilňovanie
vojenskej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ [7].
Popri týchto krátkodobých cieľoch HG 2010 stanovuje aj
strednodobé ciele, medzi ktoré patrí zlepšenie systému riadenia,
velenia a komunikácie (C3 – Command, Control, Communications) na
všetkých úrovniach. V horizonte roku 2010 by pre potreby
EBOP mali byť k dispozícii aj dostatočne kvalitné a početné
prostriedky spravodajstva, pozorovania, výberu cieľov a prieskumu (ISTAR – Intelligence, Surveillaince, Target Acquisiton, Reconnaissance), ako aj prieskumné a komunikačné systémy umiestnené vo
vesmíre. Do roku 2008 by mali byť vyčlenený námorný operačný zväz tvorený lietadlovou loďou a sprievodnými bojovými
plavidlami [17].
Ďalšou oblasťou vojenských spôsobilostí, ktoré majú rozhodujúci význam pre akcieschopnosť EBOP je strategický vzdušný
a námorný transport. HG 2010 stanovuje okamžité zintenzívnenie spolupráce členských krajín v tejto oblasti a požaduje vytvorenie dočasnej Koordinačnej bunky pre strategický vzdušný
transport (SALCC – Strategic Air-Lift Coordination Cell).33 V horizonte roku 2010 by členské krajiny EÚ mali už disponovať plnými operačnými spôsobilosťami strategického vzdušného a námorného transportu. V súčasnosti vzniká zárodok Európskeho
centra vzdušného transportu (EAC – European Airlift Centre),
ktoré pôsobí na základni Eindhoven v Holandsku. Jeho úlohou
bude prevziať úlohy SALCC a využiť potenciál strategických
vojenských transportných lietadiel Airbus A-400M, ktoré budú
zavádzané do výzbroje od roku 2007.34 Do roku 2010 sa taktiež
očakáva vytvorenie a sprevádzkovanie tzv. Európskeho centra
námorného transportu (ESC – European Sea-lift Centre) [12].
Najdôležitejším cieľom, ktorý stanovuje HG 2010 v oblasti
vojenských spôsobilostí, je vytvorenie tzv. bojových skupín (BG
– Battle Groups). Jedná sa o zmiešané vojenské jednotky veľkosti posilneného práporu a disponujúce zložkami bojovej pod-
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pory a bojového zabezpečenia. Počet príslušníkov takejto jednotky má dosiahnuť približne 1 500 vojakov a každá BG bude
schopná samostatného operačného nasadenia za využitia vlastných kapacít strategického transportu.35 BG majú predstavovať
základ Európskych síl rýchlej reakcie (ERRF) a HG 2010 predpokladá dosiahnutie ich plnej operačnej spôsobilosti už v roku
2007 [18, s. 15]. V prípade vypuknutia bezpečnostnej krízy by
predstavitelia členských štátov EÚ mali v rámci mechanizmov
SZBP rozhodnúť do 5 dní o spôsobe svojej reakcie. V prípade
rozhodnutia použiť vojenské nástroje krízového manažmentu
pri realizácii misie v rámci EBOP by BG mali byť schopné
operačného nasadenia do 5 dní od prijatia politického rozhodnutia [18, s. 15].
Prvý dôležitý krok v implementácii HG 2010 sa uskutočnil
22. 11. 2004, keď sa predstavitelia členských krajín EÚ zišli
v Bruseli na tzv. Konferencii o príspevkoch k vojenským spôsobilostiam (MCCC – Military Capability Commitment Conference). Pri
tejto príležitosti sa zaviazali vytvoriť 13 bojových skupín (4 jednonárodné BG a 9 mnohonárodných BG).36 Dohodli sa taktiež
na postupnom striedaní BG v rámci operačnej pohotovosti
v prvých dvoch rokoch implementácie HG 2010.37 Predstavitelia
členských krajín EÚ sa zaviazali, že od roku 2007 dosiahne plnú
operačnú spôsobilosť všetkých 13 BG. Na základe toho bude
EÚ v období rokov 2005 – 2006 schopná uskutočniť jednu
expedičnú operáciu krízového manažmentu v sile 1 BG. Od roku 2007 bude EÚ schopná uskutočniť už dve paralelné operácie
v sile 2 BG. Ďalšie BG budú pripravená ako zálohy pre pravidelnú rotáciu dvoch už nasadených BG [19].
Popri vytváraní bojových skupín bolo druhým najdôležitejším
bodom tejto konferencie aktualizovanie Európskeho akčného plánu
vojenských spôsobilostí (ECAP – European Capabilities Action Plan),
ktorý bol prijatý v roku 2001. V rámci tzv. mechanizmu rozvoja
vojenských spôsobilostí EÚ (CDM – Capabilities Development
Mechanism) bola 22. 11. 2004 prediskutovaná tzv. Jednotná správa
o pokroku vo vojenských spôsobilostiach (SPR – Single Progress Report)
[25]. V roku 2004 išlo v poradí už o druhú správu tohto typu,
ktorá pravidelne zachytáva a hodnotí proces implementácie
ECAP a obsahuje tzv. Chartu zlepšení vojenských spôsobilostí (CICH
– Capabilities Improvement Chart) [2]. V prípade oboch dokumentov ide o prehľad tých vojenských spôsobilostí, ktoré sa členské
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35Bližšie

in [18, s. 20 – 23].

36Jednonárodné

bojové skupiny – BG: Veľká Británia,
BG: Francúzsko, BG: Taliansko, BG: Španielsko. V prípade mnohonárodných bojových skupín funguje vždy
jedna krajina ako koordinátor – 2 bojové skupiny
koordinované Francúzskom
(BG: Francúzsko, Nemecko,
Belgicko a Luxembursko,
BG: Francúzsko a Belgicko),
2 bojové skupiny koordinované Nemeckom (BG:
Nemecko, Holandsko a Fínsko, BG: Nemecko, Rakúsko
a Česká republika), 2 bojové
skupiny koordinované Talianskom (BG: Taliansko,
Španielsko, Grécko a Portugalsko, BG: Taliansko, Maďarsko a Slovinsko), 1 bojová skupina koordinovaná
Poľskom (BG: Poľsko, Nemecko, Slovensko, Litva
a Lotyšsko), 1 bojová skupina koordinovaná Veľkou
Britániou (BG: Veľká Británia a Holandsko) a 1 bojová skupina koordinovaná
Švédskom (BG: Švédsko,
Fínsko, Estónsko a nečlenská krajina EÚ Nórsko) –
pozn. aut.

37V prvej polovici roku
2005 budú držať operačnú
pohotovosť jednonárodné
BG Veľkej Británie a BG
Francúzska a v druhej polovici roku 2005 jednonárodná BG Talianska. V prvej
polovici roku 2006 to bude
mnohonárodná BG Talianska, Španielska, Grécka
a Portugalska. Počas celého
roku 2006 bude operačnú
pohotovosť držať aj mnohonárodná BG Francúzska,
Nemecka, Belgicka a Luxemburska – pozn. aut.
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v rámci pozemných
síl identifikoval 11 kľúčových spôsobilostí potrebných pre efektívnu realizáciu operácii krízového manažmentu. Do konca roku
2004 sa podarilo úspešne
dosiahnuť 1 spôsobilosť
(ochrana pred chemickými,
biologickými,
jadrovými
a rádiologickými zbraňami)
a v 1 spôsobilosti došlo k pokroku (mobilné laboratória
určené na ochranu pred
zbraňami hromadného ničenia). V prípade 9 spôsobilostí však za posledné tri
roky nebol zaznamenaný
žiadny pokrok. V rámci námorných síl ECAP identifikoval 6 kľúčových spôsobilostí, z ktorých do konca
roku 2004 nebola dosiahnutá ani jedna. Len v prípade
spôsobilosti týkajúcej sa
vykladania bojových jednotiek a vojenského materiálu
v námorných prístavoch došlo k pokroku. V súvislosti so
vzdušnými silami ECAP
identifikoval 10 kľúčových
spôsobilostí, z ktorých doposiaľ boli dosiahnuté 2 (mnohonárodné centrum pre
vzdušné operácie, vojenské
lietadlá pre taktickú vzdušnú
podporu námorných operácií). V ďalších 8 spôsobilostiach nedošlo za posledné
tri roky k žiadnemu pokroku. V prípade veliteľských,
riadiacich a komunikačných
spôsobilostí ECAP identifikoval 5 kľúčových oblastí,
z ktorých žiadna nebola doposiaľ dosiahnutá, pričom
len v jednej z nich (operačné veliteľstvá) došlo k pokroku. V oblasti spravodajstva, pozorovania, výberu
cieľov a prieskumu bolo
v rámci ECAP identifikovaných 5 kľúčových spôsobilostí, z ktorých nielenže
nebola žiadna dosiahnutá,
ale do konca roku 2004 nedošlo ani v žiadnej z nich
k pokroku. Taktiež v oblasti
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štáty EÚ zaviazali dosiahnuť s cieľom naplniť svoje ambície
v rámci SZBP a získať schopnosti realizovať celé spektrum
operácií krízového manažmentu. Účastníci Konferencie o príspevkoch k vojenským spôsobilostiam museli konštatovať, že aj
napriek dosiahnutému pokroku implementácia ECAP výrazne
zaostáva za pôvodnými príliš optimistickými plánmi z roku
2001.38
Na základe reálneho zhodnotenia situácie sa predstavitelia
členských štátov EÚ dohodli na vypracovaní nového typu dokumentu – tzv. Katalógu požiadaviek na vojenské spôsobilosti (RC –
Requirement Catalogue), ktorý by mal byť prijatý v prvej polovici
roku 2005. V nadväznosti naň bude aktualizovaný aj Katalóg vojenských síl (FC 2005).39 Tieto kroky majú prispieť k adaptácii
ECAP na súčasné podmienky a na efektívnejšie prepojenie jednotlivých častí CDM. Dôležitú úlohu začala v tomto procese od
začiatku roku 2005 zohrávať aj Európska obranná agentúra
(EDA) [5]. Rovnako významnú úlohu by EDA mala podľa predstáv EÚ zohrávať aj pri koordinácii akvizície, reštrukturalizácii
európskeho obranného priemyslu a pri konsolidácii vnútorného
trhu so zbraňami a vojenským materiálom [16].

Posilňovanie civilných nástrojov krízového
manažmentu
Popri formovaní bojových skupín v rámci HG 2010 a implementácii
ECAP sa pozornosť členských štátov v období posledných 12 mesiacov sústredila aj na ďalšie oblasti, ktoré sa nachádzajú na rozhraní
medzi vojenskými a civilnými nástrojmi krízového manažmentu. Na
stretnutí ministrov obrany všetkých krajín EÚ (s výnimkou Dánska,
ktoré na EBOP neparticipuje) bol 17. 9. 2004 v holandskom Noordwijku prijatý návrh na vytvorenie tzv. Európskych poriadkových síl
(Gendarmerie: EGF – EUROGENDFOR). Jedná sa o policajné jednotky polovojenského charakteru využiteľné na plnenie úloh vojenskej polície v expedičných operáciách krízového manažmentu. Po
dosiahnutí počiatočnej operačnej spôsobilosti má EGF disponovať
800 príslušníkmi nasaditeľnými do 30 dní v operácii realizovanej
v rámci EBOP. Do formovania EGF sa zatiaľ zapojilo Taliansko,
Francúzsko, Španielsko, Holandsko a Portugalsko a veliteľstvo EGF
začne fungovať od polovice roku 2005 v talianskej Vicenze [8].
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Ďalšou oblasťou prepájajúcou vojenské a civilné nástroje krízového manažmentu je oblasť vzdelávania a výcviku pre potreby
celého spektra zahraničných misií EÚ. Rada EÚ pre všeobecné
záležitosti a vonkajšie vzťahy prijala 13. 9. 2004 tzv. Výcvikovú koncepcia EÚ pre potreby EBOP (EU Training Concept in ESDP), ktorá
určuje hlavné smery vývoja vo vojenskej aj civilnej oblasti. Okrem
iného stanovuje cieľ vytvoriť Európsku bezpečnostnú a obrannú
akadémiu (ESDC – European Security and Defence College) [9].
Civilné nástroje krízového manažmentu sú v členských štátoch EÚ rozvinutejšie viac a lepšie než nástroje vojenské. Je to
dané vývojom po studenej vojne, keď sa EÚ v prvom rade profilovala ako politicko-ekonomická organizácia a nie vojenská.
V rámci SZBP boli uprednostňované diplomatické prostriedky,
rozvojová pomoc, postkonfliktná rekonštrukcia, pozorovateľská
prítomnosť, humanitárna pomoc a význam ozbrojených síl bol
podceňovaný. Zmenu priniesli až skúsenosti z konfliktov
v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine (1991 – 95), ktoré EÚ
nedokázala politicky vyriešiť. Skúsenosti z Kosova (1999) boli
ďalším impulzom na vytvorenie EBOP a na zlepšenie vojenských spôsobilostí. Od roku 1999 začala EÚ vzájomne koordinovať posilňovanie vojenských a civilných nástrojov krízového
manažmentu s cieľom dosiahnuť ich komplementaritu a týmto
spôsobom zvýšiť ich účinnosť v prípade použitia.
V rámci EBOP boli pre potreby ďalšieho rozvoja civilných
nástrojov krízového manažmentu vytvorené podobné mechanizmy ako v prípade rozvoja vojenských nástrojov. V roku 2001
bol prijatý tzv. Gothenburský program na prevenciu násilných konfliktov
(Gothenburg Programme on Prevention of Violent Conflict), ktorý sa stal
základným koncepčným dokumentom. V decembri 2003 bol nahradený Európskou bezpečnostnou stratégiou, ktorá sa stala koncepčným dokumentom pre celú oblasť SZBP a EBOP a integrovala vojenský a civilný prístup k riešeniu bezpečnostných kríz
a konfliktov. Rovnako ako v prípade vojenských nástrojov, aj
v prípade civilných nástrojov krízového manažmentu kladie tento dokument dôraz na preventívny prístup, ktorý by umožnil
zasiahnuť proti bezpečnostným hrozbám v čase a mieste ich
vzniku, prv než sa priblížia k hraniciam EÚ.
V nadväznosti na to bol Európskou radou na summite v Bruseli v dňoch 17. – 18. 6. 2004 schválený Akčný plán pre civilné
aspekty EBOP (APCA – Action Plan For Civilian Aspects of ESDP).
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vzdušného a námorného
strategického transportu a taktickej protiraketovej obrany
nedošlo za posledné tri roky
k nijakému pokroku – pozn.
aut.
39Popri

ECAP slúži na identifikáciu nedostatkov vo vojenských spôsobilostiach
členských krajín EÚ aj
tzv. Katalóg vojenských síl
(FC – Force Catalogue), ktorý je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný. Tento
katalóg obsahuje zoznam
vyčlenených vojenských jednotiek a zbraňových systémov pre potreby ERRF.
Na základe jeho prvej verzie z roku 2001 bolo identifikovaných 24 kľúčových
vojenských spôsobilostí,
v ktorých musí dôjsť k pokroku a následne k ich úplnému dosiahnutiu. V období rokov 2002 – 2004
sa podarilo dosiahnuť len
4 z týchto spôsobilosti (pozemná protivzdušná obrana,
vrtuľníky určené na zdravotnícku evakuáciu v bojových podmienkach, vojenské mobilné zdravotnícke
zariadenia a poľné nemocnice, korvety určené pre námorné hliadkovanie). V prípade 1 spôsobilosti (mechanizované prápory pozemného vojska) došlo k pokroku. V prípade ďalších 19
kľúčových spôsobilostí však
za posledné tri roky nebol
zaznamenaný žiaden pokrok – pozn. aut.
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40V prípade neúspechu predkonfliktnej misie, respektíve
v prípade jej neskorého zahájenia dochádza k eskalácii
bezpečnostnej krízy do podoby ozbrojeného konfliktu.
Pri jeho riešení sa už viac
využívajú vojenské nástroje
krízového manažmentu, ktorých nasadenie má zasa za
cieľ vytvoriť podmienky pre
väčšie použitie civilných
nástrojov v rámci postkonfliktnej misie – pozn. aut.
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Jeho cieľom je naplánovať ďalší rozvoj civilných nástrojov krízového manažmentu takým spôsobom, aby boli lepšie a rýchlejšie využiteľné v predkonfliktných a postkonfliktných misiách
EÚ.40 Tieto nástroje pôvodný Gothenburský program z roku 2001
zaradil do štyroch základných skupín – policajné sily, vláda
zákona, civilná administratíva a civilná ochrana. APCA tieto
skupiny dopĺňa o dohľad nad ľudskými právami, reformu
bezpečnostného sektora, ochranu hraníc, odzbrojovanie, demobilizáciu a o politickú mediáciu [15, s. 6 – 8].
Rovnako ako v prípade vojenských nástrojov krízového manažmentu, aj v prípade civilných nástrojov došlo k rovnakému
postupu a dňa 22. 11. 2004 sa v Bruseli uskutočnila v poradí prvá
Konferencia o príspevkoch k civilným spôsobilostiam (CCCC –
Civilian Capabilities Commitment Conference). Bola použitá vojenská
metodológia týkajúca sa plánovania a na základe toho bol
vytvorený tzv. Civilný hlavný cieľ 2008 (CHG 2008 – Civilian Headline Goal 2008) [3]. Tento koncepčný dokument nadväzuje na
závery Európskej rady zo summitu v portugalskej Feire z júna
2000, ktorá stanovila kvantitatívne ciele rozvoja civilných nástrojov krízového manažmentu. Tieto ciele boli do konca roku 2004
úspešne dosiahnuté a členské štáty vyčlenili pre potreby misií
EBOP nasledujúce kapacity – 5 761 príslušníkov polície,
631 odborníkov v oblasti vlády zákona, 565 špecialistov na civilnú administratívu a 4 988 príslušníkov civilnej ochrany [14, s. 5
– 8]. Kvalitatívne ukazovatele civilných nástrojov krízového
manažmentu ako rýchlosť vyslania týchto expertov a doba ich
udržateľnosti v misii EÚ však neboli do roku 2004 predmetom
dostatočného záujmu. Tento prístup zmenilo až prijatie CHG
2008 dňa 17. 12. 2004, pretože tento dokument stanovuje celý
rad explicitných cieľov týkajúcich sa akcieschopnosti civilných
nástrojov [4].
Prostredníctvom CHG 2008 sa členské štáty EÚ zaviazali do
roku 2008 dosiahnuť nasledujúce spôsobilosti v oblasti civilných
nástrojov krízového manažmentu: 1. pripravenosť rýchlo vyslať
na miesto začínajúcej bezpečnostnej krízy integrovaný súbor
civilného kazového manažmentu (ICCMP – Integrated Civilian
Crisis Management Package). Malo by ísť o skupinu expertov, ktorej
konfigurácia (pomer počtu policajných síl, civilnej administratívy,
špecialistov na vládu zákona, príslušníkov civilnej ochrany a ďalších odborníkov) by závisela od charakteru misie; 2. pri-
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pravenosť realizovať paralelne viacero civilných misií v rámci
EBOP a zabezpečenie ich dostatočne dlhého trvania; 3. pripravenosť vyslať ICCMP na misiu do 30 dní od rozhodnutia
politických predstaviteľov členských krajín EÚ; 4. pripravenosť
použitia ICCMP v samostatnej misii alebo v spoločnej operácii
s vojenskými jednotkami; 5. pripravenosť realizovať civilné misie krízového manažmentu nielen s mandátom EÚ, ale aj s mandátom iných medzinárodných organizácií, ktoré požiadajú EÚ
o pomoc (napríklad OSN) [4, s. 37].
Ďalším prejavom aplikácie vojenskej plánovacej metodológie
v rozvoji civilných nástrojov krízového manažmentu je návrh na
vytvorenie tzv. Civilných tímov rýchleho nasadenia (CRT – Civilian Response Teams), ktoré majú predstavovať určitý ekvivalent
bojových skupín v prípade vojenských nástrojov. CRT by mali
byť udržiavané vo vysokom stupni pohotovosti, aby mohli
veľmi rýchlo reagovať nielen na vznik bezpečnostných kríz, ale
aj na prírodné katastrofy a technologické havárie. Do júla 2005
má byť vypracovaný tzv. Zoznam požadovaných spôsobilostí (CRT –
Capabilities Requirements List), ktorý by mal rovnako ako vojenský
RC 2005 stanoviť konkrétne počty personálu a kapacít v tomto
prípade civilných nástrojov krízového manažmentu podľa
potrieb jednotlivých typov misií. V rámci implementácie CHG
2008 by sa do decembra 2005 mala uskutočniť revízia záväzkov
a príspevkov členských krajín EÚ k rozvoju civilných nástrojov
a mali by sa po vzore vojenského CDM identifikovať nedostatky
v oblasti civilných spôsobilostí krízového manažmentu. Tieto
nedostatky by sa mali následne riešiť a v horizonte roku 2008 by
EÚ mala byť spôsobilá realizovať viacero paralelných civilných
misií v celom spektre požiadaviek [4, s. 37].

Misie realizované v rámci EBOP a vzťahy s NATO
Všetko úsilie EÚ v oblasti rozvoja a posilňovania vojenských
a civilných nástrojov krízového manažmentu je realizované so
zreteľom na ich praktické nasadenie a využitie. Prevencia a eliminácia hrozieb, ktoré prinášajú bezpečnostné krízy a konflikty, si
od EÚ vyžaduje pripravenosť na aktívne zásahy za svojimi
hranicami v mieste a čase vzniku týchto hrozieb. Akcieschopnosť vojenských a civilných nástrojov krízového manažmentu je
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indikátorom, podľa ktorého sa posudzuje efektivita EBOP a dôveryhodnosť SZBP. Tieto skutočnosti si najvyšší politickí predstavitelia členských krajín plne uvedomujú a podporujú rozvoj
vojenských a posilňovanie civilných spôsobilostí potrebných pre
uskutočňovanie misií v rámci EBOP.
Prvou operáciou krízového manažmentu, ktorá sa realizovala
pod vedením EÚ, bola civilná misia v Bosne a Hercegovine, ktorá
začala 1. 1. 2003 a trvá aj v súčasnosti. Ide o misiu EUPM (European Union Police Mission), ktorá má policajný charakter a v rámci
ktorej slúži 500 príslušníkov polície z členských aj nečlenských
krajín EÚ. Personál misie EUPM pravidelne rotuje, takže za skoro
dva a pol roka trvania tejto operácie civilného krízového manažmentu sa v nej vystriedalo niekoľko tisíc policajtov. Ich cieľom je
pomáhať vládnym orgánom Bosny a Hercegoviny pri presadzovaní práva a zaisťovaní poriadku. Rovnako dôležitou úlohou je
školenie a výcvik miestnych policajných síl.
Druhá operácia krízového manažmentu pod vedením EÚ mala
už vojenský charakter. Išlo o operáciu „Concordia“, ktorá začala
31. 3. 2003 v Macedónsku. EÚ pri realizácii tejto operácie využila
formát dohôd Berlín plus, na základe ktorých jej NATO poskytlo
prístup k jeho plánovacím kapacitám a veliteľským štruktúram.
V misii „Concordia“, ktorá nadviazala na predošlú misiu NATO
„Allied Harmony“, slúžilo až do jej ukončenia 15. 12. 2003 celkovo 380 vojakov. Cieľom misie bolo prispieť k zaisťovaniu
bezpečnosti a k vytvorenie podmienok na implementáciu tzv.
Ohridského dohovoru, ktorý mierovým spôsobom riešil konflikt
medzi macedónskou vládou a albánskou menšinou.
Na túto operáciu hneď nadviazala civilná misia „Proxima“,
ktorá mala policajný charakter. Na základe dohody medzi EÚ
a Macedónskom bolo od 15. 12. 2003 v krajine rozmiestnených
200 príslušníkov polície členských krajín EÚ, ktorí tam pôsobia
aj v súčasnosti. Ich ciele sú podobné ako v prípade misie EUPM
v Bosne a Hercegovine, pričom zvýšený dôraz kladú aj na boj
proti organizovanému zločinu.
V roku 2003 sa uskutočnila aj vojenská operácia „Artemis“,
ktorá začala 12. 6. 2003 v Demokratickej republike Kongo. Išlo
o samostatnú misiu EÚ uskutočnenú bez pomoci NATO. Bolo
to možné vďaka tomu, že zodpovednosť za jej realizáciu kompletne prevzalo Francúzsko, ktoré v úlohe tzv. vedúcej krajiny
zabezpečilo velenie a riadenie a poskytlo potrebné vojenské spô52
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sobilosti. V operácii „Artemis“, ktorá trvala do 1. 9. 2003, bolo
nasadených 1 400 poväčšine francúzskych vojakov. Ich úlohou
bolo pomôcť mierovým jednotkám OSN v regióne mesta Bunia
udržať bezpečnosť a nepripustiť obnovenie násilností v nestabilnom postkonfliktnom období po ukončení ozbrojených
bojov.
Zaangažovanosť EÚ do vývoja v Subsaharskej Afrike a záujem na stabilizácii Demokratickej republiky Kongo potvrdila aj
nová civilná misia krízového manažmentu. Dňa 30. 4. 2005
zahájila v hlavnom meste Kinshasa činnosť policajná misia
EUPOL – Kinshasa, ktorej 30 príslušníkov má pôsobiť až do
konca roku 2005. Ich cieľom je pomôcť odborným poradenstvom, konzultáciami, školením a výcvikom príslušníkom
konžských policajných síl a pripraviť ich na lepšie zvládanie
problémov, ktoré prináša postkonfliktný vývoj a tranzícia
smerom k mierovej spoločnosti. Je pravdepodobné, že trvanie
misie sa predĺži aj za horizont konca roku 2005.
Popri policajných misiách EÚ zahájila aj realizáciu ďalšieho
typu civilných misií krízového manažmentu. Jedná sa o misie
zamerané na asistenciu pri vytváraní právneho štátu a presadzovaní vlády zákona. Prvá misia tohto typu začala 16. 7. 2004
v Gruzínsku pod názvom EUJUST „Themis“ a v jej rámci
pôsobí 10 expertov EÚ. Trvanie misie je ohraničené dobou
12 mesiacov, avšak stále ostáva otvorená možnosť jej predĺženia
aj po júli 2005. Cieľom misie EUJUST „Themis“ je poskytovanie expertízy a poradenstva v otázkach reformy trestnoprávneho systému a v opatreniach zameraných proti korupcii.
Experti EÚ taktiež školia vyšších riadiacich pracovníkov v rámci
relevantných rezortov a orgánov gruzínskej vlády.
Druhá misia zameraná na asistenciu pri vytváraní právneho
štátu a presadzovaní vlády zákona sa v súčasnosti ešte len
pripravuje. Na základe rozhodnutia EÚ zo 7. 3. 2005 sa počíta
so zahájením misie EUJUST „Lex“ v Iraku, ktorá by mala začať
fungovať od 1. 7. 2005 a trvať minimálne 12 mesiacov. Jej
cieľom bude pomôcť pri reforme justičného systému a pri
zlepšovaní kriminálnych vyšetrovacích spôsobilostí irackých orgánov činných v trestnom konaní. Do júla 2006 by malo byť
vyškolených 520 irackých sudcov a vyšších riadiacich pracovníkov prokuratúry a polície, ako aj 250 policajných vyšetrovateľov.
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V období rokov 2003 – 2004 získavala EÚ prvé skúsenosti
s vojenskými operáciami a civilnými misiami krízového manažmentu, ktoré boli uskutočňované v rámci EBOP. Išlo o malé
a nenáročné operácie a misie, v ktorých sa otestovali politické
rozhodovacie mechanizmy, veliace a riadiace štruktúry a samotné vojenské a civilné prostriedky vyčlenené pre potreby EÚ jej
členskými štátmi. Na konci roku 2004 to EÚ umožnilo prikročiť
k väčšej a náročnejšej vojenskej operácii krízového manažmentu.
Dňa 2. 12. 2004 EÚ prevzala jednotky SFOR, ktoré v v Bosne
a Hercegovine pôsobili pod vedením NATO a zahájila v tejto
krajine vlastnú operáciu „Althea“. Táto operácia je realizovaná
v rámci formátu dohôd Berlín plus, prostredníctvom ktorých
EÚ naďalej využíva pomoc NATO. Jej cieľom je pokračovať
v zaisťovaní bezpečných a stabilných podmienok pre proces
postkonfliktnej rekonštrukcie a obnovy. Veľký dôraz sa kladie na
dodržiavanie Daytonských mierových dohôd z roku 1995 a na
rozvoj multietnického charakteru Bosny a Hercegoviny. V rámci
jednotiek EUFOR slúži v súčasnosti na jej území 7 000 vojakov
členských aj nečlenských krajín EÚ.
Praktické skúsenosti z obdobia posledných vyše dvoch rokov
ukázali, že EÚ je schopná samostatne realizovať civilné misie
krízového manažmentu, ale v prípade väčšiny vojenských operácií potrebuje podporu NATO. Pri riešení bezpečnostných kríz
v Bosne a Hercegovine a v Macedónsku najsamprv zasahovala
Severoatlantická aliancia, ktorá bola vhodnejšie pripravená na
uskutočnenie náročných misií zameraných na ukončenie konfliktu a udržanie mieru. Až po stabilizácii bezpečnostnej situácie
došlo k poklesu potreby nasadenia vojenských nástrojov a k nárastu potreby použitia civilných nástrojov krízového manažmentu. Zníženie vojenskej náročnosti týchto misií zároveň viedlo
k zvýšeniu ich civilnej náročnosti. V dôsledku toho vznikla
vhodná situácia, aby EÚ prevzala vedenie týchto misií od
NATO.
Tento model využíva silné stránky oboch organizácií a predstavuje perspektívnu formu ich vzájomnej spolupráce aj do
budúcnosti. Vyžaduje si však úzku koordináciu aktivít NATO
a EÚ v oblasti rozvoja vojenských spôsobilostí, aby nedošlo
k neefektívnym duplicitám a zbytočnému utrácaniu finančných
prostriedkov. Členstvo v oboch organizáciách sa do veľmi veľkej
miery vzájomne prekrýva, čo pred európske krajiny kladie výzvu
54
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zaistiť vzájomnú komplementaritu NATO a EÚ. Potreba účinnej koordinácie vystupuje do popredia najmä v súvislosti so skutočnosťou, že ozbrojené sily európskych krajín predstavujú jednotný súbor síl (Single Set of Forces), z ktorého sa generujú vojenské jednotky ako pre potreby operácií NATO, tak aj pre potreby
operácií EÚ. Z tohto dôvodu je najväčšou prioritou zladenie
Pražského záväzku vojenských spôsobilostí NATO (PCC – Prague
Capabilities Commitment) s Európskym akčným plánom vojenských spôsobilostí (ECAP) a Hlavným cieľom 2010 (HG 2010). V nadväznosti na to je rovnako dôležitou prioritou zladenie vytvárania a fungovania Síl rýchleho nasadenia NATO (NRF – NATO Response
Forces) s Európskymi silami rýchlej reakcie (ERRF) a s ich bojovými skupinami (BG).41
Charakter týchto záväzkov v oblasti vojenských spôsobilostí
a akcieschopnosť expedičných jednotiek tvoria rámec pre ďalší
rozvoj vzájomnej spolupráce medzi NATO a EÚ. Táto spolupráca by mala zohľadňovať rozdielnu kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň vojenských spôsobilostí, ktoré sú vytvárané pre
potreby operácií krízového manažmentu. Zatiaľ čo vyčlenené
jednotky NRF budú od októbra 2006 pripravené rýchlo nasadiť
21 000 vojakov, bojové skupiny ERRF budú od začiatku roku
2007 pripravené rýchlo nasadiť 3 000 vojakov. K týmto dátumom, kedy NRF a bojové skupiny ERRF dosiahnu plnú operačnú spôsobilosť, budú ich certifikované zálohy určené na rotáciu nasadených jednotiek dosahovať počet približne 120 000
vojakov v prípade NRF a približne 16 500 vojakov v prípade
ERRF. Tieto skutočnosti indikujú, aké budú reálne možnosti
NATO a EÚ pri realizácii vojenských operácií krízového manažmentu a predurčujú rozdelenie úloh medzi obe organizácie podľa náročnosti operácie.
Racionálna spolupráca medzi NATO a EÚ je kľúčovým predpokladom zachovania efektivity a relevantnosti oboch organizácií. V prípade úzkej koordinácie ich činnosti pri zaisťovaní
bezpečnosti a stability za hranicami členských štátov bude riziko,
že vonkajšie hrozby preniknú na ich územie oveľa menšie, než
pri ich vzájomnej konkurencii a súperení. Akcieschopnosť
NATO a účinnosť EBOP nezávisia len od vojenských spôsobilostí, ale hlavne od politických kompromisov a zlaďovania partikulárnych záujmov jednotlivých členov oboch organizácií.
V dôsledku toho najdôležitejším predpokladom pre zaistenie
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41Bližšie pozri kap.: Korba,
M. – Majer, M.: Nová Severoatlantická aliancia.
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nielen regionálnej ale aj globálnej bezpečnosti je politická vôľa
členských krajín udržať a zlepšiť transatlantickú spoluprácu
v rámci NATO a európsku spoluprácu v rámci SZBP.

Implikácie pre Slovenskú republiku
Vstupom do NATO a EÚ sa Slovenská republika zaradila do
skupiny politicky najvplyvnejších, hospodársky najvyspelejších
a vojensky najsilnejších krajín súčasného sveta. Členstvo v oboch
organizáciách má pozitívny význam najmä vďaka získaniu
„tvrdých“ bezpečnostných garancií NATO a „mäkkých“ bezpečnostných záruk EÚ. V dôsledku toho sa zásadne mení aj
zahranično-politické a bezpečnostné postavenie SR. Vďaka integrácii sme získali bezprostrednú možnosť ovplyvňovať vývoj
nielen v euroatlantickom regióne, ale aj v globálnom meradle
a zároveň efektívnejšie presadzovať naše štátne záujmy. Spolu
s podielom na rozhodovaní NATO a EÚ v otázkach medzinárodných vzťahov a svetovej bezpečnosti však SR prebrala aj
svoj podiel zodpovednosti za aktuálny vývoj.
Severoatlantická aliancia sa spolu s Európskou úniou stali
najdôležitejšími platformami pre uskutočňovanie zahraničnej,
bezpečnostnej a obrannej politiky SR a nástrojmi na presadzovanie jej zámerov a cieľov. V tejto súvislosti je v prioritnom záujme SR prispieť k efektívnej deľbe práce medzi oboma organizáciami a zabrániť ich vzájomnej konkurencii a následnému oslabeniu. Najväčšiu hrozby preto predstavuje súperenie medzi jednotlivými členskými krajinami NATO a EÚ, ktoré by mohlo
viesť k paralýze akcieschopnosti a strate dôveryhodnosti oboch
organizácií. Takáto situácia by následne mohla spôsobiť aj marginalizáciu významu menších členských štátov. Prirodzený tlak
integračného jadra tvoreného veľkými európskymi štátmi presadzujúcimi vlastné záujmy by Slovenská republika mala kompenzovať blízkymi vzťahmi s USA. Rovnakú stratégiu uplatňujú aj ďalšie stredoeurópske a východoeurópske nové členské krajiny a prispievajú tak k vytváraniu pre nich výhodnej rovnováhy
v rámci NATO aj EÚ.
Popri tejto politickej dimenzii je pre SR nemenej dôležitá aj
dimenzia vojenských a civilných nástrojov krízového manažmentu určených pre zahraničné operácie a misie realizované pro56
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stredníctvom EBOP. Tak ako v prípade minulých iniciatív na
zlepšenie vojenských a civilných spôsobilostí, aj v prípade vojenského HG 2010 a civilného CHG 2008 bude všetko závisieť
od ich implementácie do praxe a na ochote členských krajín
pristúpiť k reformám a racionalizácii finančných výdavkov. Až
do roku 2004 väčšina členov EÚ vyčleňovala pre potreby ERRF
vojenské jednotky, ktoré nedostatočne napĺňali také kvalitatívne
ukazovatele, akými sú rýchla nasaditeľnosť a dlhodobá udržateľnosť v mieste operácie. Rovnako to bolo v prípade personálu
a prostriedkov vyčleňovaného pre potreby civilných misií.
V horizonte roku 2008 v prípade civilných nástrojov a v horizonte roku 2010 v prípade vojenských nástrojov krízového manažmentu by malo dôjsť ku kvalitatívnemu zlepšeniu schopnosti EÚ realizovať zahraničné operácie a misie. V horizonte
najbližších rokov sa ukáže, či úsilie členských krajín bolo efektívne a viedlo k vytvoreniu dostatočne účinných vojenských
a civilných spôsobilostí, alebo či snaha o rozvoj EBOP ostala len
vo formálnej rovine politických deklarácií a nenašla svoje naplnenie v praxi. V tejto súvislosti by Slovenská republika mala
naplniť záväzky, ktoré na seba v týchto oblastiach prijala a zároveň sledovať, či svoje záväzky napĺňajú aj ostatní členovia EÚ.
Rozvoj EBOP bude pre SR výhodný len v tom prípade, keď
dôjde k spravodlivému rozdeleniu povinností a nákladov a rovnakému čerpaniu výhod. Žiadna členská krajina by nemala svojou pasivitou a neangažovanosťou profitovať zo zvýšenej úrovne bezpečnosti, ktorú zaistí úsilie a investície ďalších členov EÚ.
Popri týchto dlhodobých cieľoch v politickej a operatívnej
dimenzii pre Slovenskú republiku vyplýva v súvislosti s EBOP aj
jeden kľúčový krátkodobý cieľ. Týka sa prehĺbenia spolupráce
medzi NATO a EÚ prostredníctvom schválenia koncepčného
dokumentu, ktorý by aspoň rámcovo upravil politicky veľmi
citlivú otázku deľby úloh medzi oboma organizáciami. Prijatie
spoločnej strategickej vízie NATO a EÚ sa pôvodne očakávalo
už na Istanbulskom summite Aliancie v júni 2004, avšak ani rok
po tomto podujatí k schváleniu relevantného dokumentu ešte
stále nedošlo. Slovenská republika by sa mala zasadiť za jeho
urýchlené prijatie, aby sa tak predišlo potenciálnym nedorozumeniam a sporom v budúcnosti.
Rámcové rozdelenie úloh medzi NATO a EÚ prispeje nielen
k posilneniu ich vzťahov, ale aj k urýchleniu rozhodnutí týkajú57

3

I. KAPITOLA – Európska bezpečnostná a obranná politika (EBOP)

cich sa konkrétnych operácií a misií v blízkej budúcnosti. V prípade NATO môže ísť napríklad o operáciu na udržiavanie mieru
po dosiahnutí izraelsko-palestínskej dohody. Rovnaký typ operácie môže NATO eventuálne realizovať v prípade dohody gruzínskej vlády s abcházskymi a juhoosetskými separatistami, respektíve v prípade dohody moldavskej vlády s podnesterskými
separatistami. V prípade EÚ môže ísť napríklad o operáciu na
presadenie a udržiavanie mieru v sudánskej provincii Darfúr
a o civilné misie zamerané na zvýšenú podporu a asistenciu vládam Gruzínska, Moldavska, Azerbajdžanu, Arménska či Libanonu a Demokratickej republiky Kongo.
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Úvod
Posilnená spolupráca v rámci SZBP a EBOP
Otázka spoločnej obrany a záväzkov členov EÚ vis á vis NATO

Úvod
V prípade hladkého ratifikačného procesu Ústavnej zmluvy
môže tento dokument nadobudnúť platnosť 1. novembra 2006.
Tento dokument obsahuje aj rad inovácií týkajúcich sa fungovania Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP)
a Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP). Klauzula týkajúca sa tzv. posilnenej spolupráce poskytuje široké spektrum možností spolupráce medzi členskými štátmi, ktoré môžu
iniciovať prijímanie iniciatív v oblasti zahraničnej politiky, v oblasti obrany alebo v akejkoľvek oblasti, ktorá nespadá výlučne
pod štruktúrovanú spoluprácu či užšiu spoluprácu v oblasti
spoločnej obrany. Návrh Ústavnej zmluvy, ktorý bol prijatý
v júni a v júli 2003, definuje EBOP ako „integrálnu súčasť“
SZBP [Článok I-40 (1)] a zahŕňa nové možnosti na zavedenie
flexibilných opatrení v rámci SZBP a EBOP.42 Kľúčovou otázkou však zostáva, či prijatie Ústavnej zmluvy povedie k zlepšeniu akcieschopnosti EÚ a k prehĺbeniu integrácie v rámci SZBP
a EBOP – za účasti všetkých 25 členských krajín a to bez toho
aby spoločné iniciatívy na úrovni EÚ išli proti národným záujmom týchto krajín či znamenali vylúčenie niektorých z nich
z tejto formy spolupráce.

Posilnená spolupráca v rámci SZBP a EBOP
Ešte počas zasadania Konventu o budúcnosti Európy, na ktorom sa diskutovalo o znení Ústavnej zmluvy v oblasti SZBP
a EBOP, dve kľúčové krajiny v integračnom procese – Nemecko

42Návrh

Ústavnej zmluvy
ustanovujúcej Ústavu pre
Európu, prijatý konsenzom
Európskou radou 13. júna
a 10. júla 2003; predložený
Prezidentovi Európskej rady
v Ríme 18 júla 2003 (CONV
850/03) – pozn. aut.
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príspevok do diskusie v rámci Konventu o budúcnosti
Európy týkajúci sa inštitucionálnej architektúry EÚ, Brusel, 16 január 2003 (CONV
489/03). Možnosť vetovania
návrhu v prípade hlasovania
kvalifikovanou väčšinou bola taktiež zvažovaná – avšak
výlučne prostredníctvom
tzv. suspenzného veta, teda
veta ktorým sa môže účinnosť rozhodnutia iba oddialiť, iniciatíva nemôže však
byť úplne vetovaná – pozn.
aut.
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a Francúzsko – prezentovali niekoľko spoločných návrhov týkajúcich sa rozhodovacích mechanizmov v rámci rozšírenej EÚ.
Jeden takýto návrh bol prezentovaný 14. januára a týkal sa inštitucionálnej architektúry EÚ. Obe krajiny v ňom presadzovali
rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v otázkach spadajúcich pod SZBP. V oblasti EBOP presadzovali zachovanie
princípu jednohlasnosti s možnosťou zavedenia posilnenej
spolupráce.43 V konečnom znení Ústavnej zmluvy sú rozhodovacie procesy v oblasti SZBP a EBOP ponechané viac-menej
bez zmeny. Rozhodovanie na báze jednohlasnosti teda naďalej
predstavuje kľúčový mechanizmus, i keď v rámci SZBP bol
rozhodovací mechanizmus rozšírený na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. To však platí len v prípade, že v danej otázke
existuje konsenzus, ktorý bol dosiahnutý členskými štátmi
v predchádzajúcom štádiu prerokúvania. V prípadoch, ktoré si
vyžadujú hlasovanie na základe jednohlasnosti, bol v návrhu
zmluvy ponechaný nástroj tzv. konštruktívneho zdržania sa,
ktorý zabezpečuje istý stupeň flexibility v rozhodovaní [Článok
I-40 (4) a Článok III-201 (1)].
Finálny návrh Ústavnej zmluvy obsahuje klauzulu o posilnenej spolupráci (enhanced cooperation) v rámci SZBP [Článok III325 (2)] vzťahujúcu sa aj na oblasť EBOP. Krajiny, ktoré sa
rozhodnú vstúpiť do takejto formy spolupráce, môžu iniciovať
aktivity v oblasti zahraničnej politiky EÚ, spolupráce v oblasti
obrany a v oblastiach, ktoré nespadajú pod tzv. štruktúrovanú
spoluprácu alebo užšiu spoluprácu v oblasti spoločnej obrany
(mutual defense). Autorizácia na iniciovanie takejto formy spolupráce má byť poskytnutá Európskou radou na základe požiadavky zainteresovaných členských štátov a po vyjadrení ministra
zahraničných vecí EÚ a Komisie či je takáto forma spolupráce
konzistentná s SZBP a politikami EÚ. Zo zmluvy vyplýva, že
musí zahŕňať najmenej 1/3 členských štátov [Článok 43 (2)]
a zúčastnené krajiny musia o nej informovať Európsky parlament. Celkovo sa však dá konštatovať, že v znení Ústavnej
zmluvy došlo v rámci EBOP k rozšíreniu ambícií EÚ v rámci
tzv. petersberských operácií. Tieto v návrhu Ústavnej zmluvy zahŕňajú spoločné operácie za účelom odzbrojenia, humanitárne
a záchranárske operácie, konzultácie a asistenciu v oblasti vojenských záležitostí, úlohy v rámci mierotvorných operácií, prevenciu konfliktov a účasť vojenských jednotiek na operáciách krí-
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zového manažmentu, vrátane zmierovania (peacemaking) a postkonfliktnej stabilizácie. Ďalej sa v návrhu Ústavnej zmluvy uvádza, že „všetky tieto aktivity môžu prispieť k boju proti terorizmu v rámci podpory tretích krajín v boji proti tomuto fenoménu na ich území“ [2].
Časť Ústavnej zmluvy, ktorá pojednáva o ďalšej forme flexibilnej spolupráce – štruktúrovanej spolupráci – umožňuje jej vytvorenie aj v oblasti vojenských spôsobilostí. Členské štáty, ktoré
sú odhodlané a majú potrebné schopnosti splniť požadované
kritériá týkajúce sa vojenských schopností, sa tak môžu spoločne
zapojiť a prebrať na seba záväzky pôsobenia v najnáročnejších
úlohách44. Krajiny, ktoré spĺňajú toto kritérium, budú zahrnuté
v dokumente – tzv. Protokole, ktorý bude pripojený k Ústavnej
zmluve [Článok III-213 (1)]. Možným úskalím však zostáva, že
Ústavná zmluva bližšie nešpecifikuje kritériá, na základe ktorých
sa bude o takejto forme spolupráce rozhodovať. Z pohľadu nových členských krajín EÚ by bolo prospešné, aby boli bližšie definované opatrenia, ktoré by im napomohli v aktívnej účasti na tejto
forme spolupráce. Mohlo by sa tak predísť tomu, aby na úrovni
EÚ nevzniklo akési jadro či avantgarda formovaná skupinou
vplyvných štátov, z ktorej by boli vylúčené.

Otázka spoločnej obrany a záväzkov členov EÚ
vis á vis NATO
Mnohé z návrhov, ktoré boli predkladané do diskusie o obsahu
Ústavnej zmluvy a týkali sa EBOP a SZBP obsahovali klauzulu
o tzv. vzájomnej pomoci (mutual assistance). Z dôvodu, že nebolo
možné zabezpečiť, aby všetky členské krajiny EÚ akceptovali
zahrnutie takejto klauzuly do Ústavnej zmluvy (napríklad tzv.
neutrálne štáty) [1, s. 60 – 85], diskusia sa musela uberať smerom
k štruktúrovanej spolupráci. Tento prístup našiel svoje vyjadrenie aj v článkoch návrhu Ústavnej zmluvy [Článok I-40 (7)
a Článok III-214], ktoré zavádzajú „užšiu spoluprácu v oblasti
spoločnej obrany“. Krajiny, ktoré sa budú podieľať na spoločnej
spolupráci, budú spomenuté v oficiálnej deklarácii za týmto
účelom; ďalšie krajiny, ktoré budú mať záujem o túto formu
spolupráce, sa budú môcť pridať potom, ako informujú Európsku radu a pripoja sa k spomenutej deklarácii.

44V

anglickom znení: take
on more binding commitments with regard to the
most demanding tasks –
pozn. aut.
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Článok I-43 Ústavnej zmluvy sa týka eventuality, že by sa členská krajina EÚ stala obeťou teroristického útoku alebo katastrofy,
buď prírodnej alebo zapríčinenej človekom. EÚ ako aj členské krajiny
sú v návrhu Ústavnej zmluvy vyzvané, aby „konali v súčinnosti
a v duchu solidarity“. Napríklad v článku I-40 (7) Ústavnej zmluvy sa uvádza, že v prípade, že krajine, ktorá sa stane obeťou
ozbrojenej agresie na jej území, poskytnú ďalšie krajiny pomoc
a asistenciu zapojením všetkých dostupných prostriedkov (by all
means) – vojenských alebo iných – ktorými disponujú v súlade
s Článkom 51 Charty OSN a prostredníctvom blízkej spolupráce
s NATO. Návrhu Ústavnej zmluvy berie ohľad aj na tie krajiny,
ktoré majú štatút neutrality či záväzky v rámci NATO. V Článku
I-41 (7) sa uvádza, že tieto záväzky nemajú narušiť „špecifickú
formu bezpečnostnej a obrannej politiky niektorých členských
štátov EÚ“ alebo „záväzky v rámci Washingtonskej zmluvy“ pre
členské krajiny tohto zoskupenia. Článok III-214 (2) bližšie
špecifikuje proces, akým sa má takáto forma asistencie iniciovať:
členský štát, ktorý je obeťou agresie, musí informovať ďalšie
účastnícke krajiny a môže požadovať ich pomoc a asistenciu.
Účastnícke krajiny sa následne zídu na ministerskej úrovni za
asistencie svojich predstaviteľov v Politickom a bezpečnostnom
výbore EÚ (PSC) a Vojenskom výbore EÚ (EU Military Committee – EUMC). V prípade takejto eventuality bude tiež informovaný Bezpečnostný výbor OSN. S prihliadnutím na fakt, že
členské krajiny EÚ sú väčšinou zároveň členskými krajinami
NATO a považujú túto organizáciu za primárnu platformu zabezpečenia svojej i kolektívnej bezpečnosti klauzula vzájomnej
pomoci (mutual assistance) nemôže pre tieto krajiny mať väčší ako
symbolický význam.
ZDROJE
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Dynamika reforiem NATO
V roku 1999 NATO uzatváralo prvé desaťročie svojho pôsobenia v nových podmienkach a pri tejto príležitosti vyvrcholila aj
prvá fáza jeho transformácie, ktorá sa týkala prispôsobovania
Aliancie permanentne sa meniacemu regionálnemu bezpečnostnému prostrediu. Skúsenosti ukázali, že medzinárodné krízy
a nové typy bezpečnostných hrozieb si vyžadujú, aby proces
reforiem Aliancie bol kontinuálny a udržiaval krok s vývojom
situácie v Európe [19]. Tieto skutočnosti reflektovala nová Strategická koncepcia NATO prijatá na Washingtonskom summite
v apríli 1999, ktorá potvrdila kľúčovú rolu Aliancie v rámci európskej bezpečnostnej architektúry a zaviazala ju k zásadne novým aktivitám v záujme širšej stability na našom kontinente.
Definovala prístup NATO k aktuálnym bezpečnostným hrozbám 21. storočia a predpokladala realizáciu operácií nad rámec
článku 5 Severoatlantickej zmluvy, ktoré by reagovali na krízové
situácie aj mimo územia členských štátov [40].
Prvá fáza transformácie Aliancie sa úspešne zavŕšila v roku
1999 prijatím Strategickej koncepcie NATO a vstupom troch nových
členských krajín zo strednej Európy. V období po vyriešení humanitárnej krízy v Kosove v roku 1999 sa zdalo, že Aliancia sa
s definitívnou platnosťou vysporiadala s výzvami, ktoré so sebou
priniesol koniec studenej vojny. Prostredníctvom svojho rozširovania a aktívnym prístupom k riešeniu bezpečnostných kríz
na Balkáne dokázala, že má svoje opodstatnenie aj v nových medzinárodných podmienkach. Táto situácia sa však zásadným spô65
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sobom zmenila po teroristických útokoch na USA 11. septembra
2001. Bezprecedentný útok na New York a Washington demonštroval závažnosť a akútnosť nových bezpečnostných
hrozieb a viedol k zmene vnímania globálneho bezpečnostného
prostredia. Od konca roku 2001 sa táto skutočnosť stala významným determinujúcim faktorom transformácie NATO a iniciovala
druhú fázu jeho reforiem. Tak po skončení studenej vojny ako aj
po 11. septembri 2001 bola Aliancia postavená pred výzvu prispôsobiť sa zmeneným bezpečnostným podmienkam, avšak už
nie v regionálnom rámci Európy, ale v globálnom rámci celého
sveta.
Teroristické útoky na USA a nasledujúci vojenský zásah v Afganistane postavili pred členské krajiny otázku, či je NATO relevantným nástrojom na riešenie takéhoto typu bezpečnostných
kríz. Napriek historicky prvej aktivácii článku 5 Severoatlantickej
zmluvy, ku ktorej došlo 12. septembra 2001, USA nevyužili platformu Aliancie pre realizáciu svojich opatrení proti teroristickej
organizácii al-Káida a islamskému fundamentalistickému hnutiu
Taliban. Namiesto zdĺhavých politických konzultácií s európskymi
spojencami dali prednosť individuálnej a rýchlej akcii za využitia
výhradne vlastného vojenského potenciálu. Americké rozhodnutie bolo v prvom rade motivované skutočnosťou, že európski spojenci nedisponovali (s výnimkou Veľkej Británie a čiastočne
Francúzska) dostatočnými vojenskými spôsobilosťami, aby svoje
expedičné jednotky v krátkom čase premiestnili do Afganistanu
a dlhodobo ich tam udržiavali v bojovom nasadení. Absencia európskej schopnosti nasadiť vojenské jednotky v globálnom rámci
viedla k tomu, že USA nevyužili rámec Aliancie pre riešenie tejto
bezpečnostnej krízy [40].
Tieto impulzy viedli k naštartovaniu druhej fázy transformácie
NATO, ktorá sa týka aktívneho zaisťovania stability v oveľa širšej
geografickej pôsobnosti než je Európa, vrátane realizácie misií krízového manažmentu pri prevencii a eliminácii bezpečnostných
hrozieb kdekoľvek vo svete. V období po roku 2001 sa ako najdôležitejší aspekt transformácie NATO vyprofilovala otázka, či
Aliancia ostane vojensky akcieschopnou organizáciou relevantnou
aj pri reakcii na aktuálne bezpečnostné hrozby bez ohľadu na ich
geografickú polohu, alebo či sa zmení na formálnu diskusnú organizáciu neschopnú jednotnej a okamžitej vojenskej reakcie na nové
typy bezpečnostných kríz a konfliktov.
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Udalosti z 11. septembra 2001 znamenali pre NATO rovnako
zásadný precedens, akým boli vojenské zásahy v Bosne a Hercegovine (1995) a v Kosove (1999). Členské štáty prijali rozhodnutie o adaptovaní svojich ozbrojených síl na požiadavky expedičných operácií krízového manažmentu (Pražský záväzok spôsobilostí a Sily rýchleho nasadenia NRF z novembra 2002) a odsúhlasili
prevzatie misie ISAF v Afganistane pod velenie Aliancie (august
2003). Úspešné naštartovanie druhej fázy transformácie Aliancie
však bolo od začiatku roku 2003 zatienené vývojom udalostí
v Iraku a ich dôsledkami. Iracká kríza sa vo vzťahoch spojencov
v rámci NATO stala neuralgickým bodom. Príčinou bol prehlbujúci sa rozpor medzi jednotlivými členskými krajinami v názore na
spôsob, akým čeliť latentným bezpečnostným hrozbám zo strany
režimu S. Husajna a ako zaistiť, aby Irak dodržiaval všetky rezolúcie OSN. Tento rozpor sa najvýraznejšie prejavil medzi kľúčovými štátmi Aliancie, ktoré zaujali diametrálne odlišné postoje [11].
Na základe toho, akým spôsobom pristúpili jednotlivé členské krajiny k irackej kríze, sa vymedzili línie medzi tzv. euroatlantickými
krajinami a tzv. euroautonomistickými krajinami. Toto rozdelenie
malo zásadný dopad na fungovanie a súdržnosť NATO v období
rokov 2003 – 2004 a je citeľné aj v súčasnosti.
Kríza vzájomných vzťahov vnútri Aliancie však nebola prvou
skúsenosťou tohto druhu, pretože NATO čelilo vnútorným rozporom medzi jednotlivými členmi už mnohokrát vo svojej vyše
polstoročnej histórii a vždy ich dokázalo prekonať. Aj v prípade
irackej krízy dochádza s odstupom času k politickému kompromisu, ktorý je založený na pokračujúcej spolupráci členských krajín
v oblastiach spoločných záujmov, nakoľko tie sú omnoho širšie než
oblasti, v ktorých konsenzus neexistuje. Všetky členské krajiny sa
zhodujú na potrebe pokračovať v druhej fáze transformácie
a prispôsobiť Alianciu podmienkam zmeneného globálneho
bezpečnostného prostredia. Vyjadrujú spoločný záujem na zachovaní relevantnosti a efektivity NATO v podobe jeho akcieschopnosti voči novým typom bezpečnostných hrozieb. Východiskom tohto politického kompromisu je poznanie, že v 21. storočí
už nestačí zaisťovať bezpečnosť členských štátov len na vlastných
hraniciach, ale potenciálnym hrozbám je potrebné čeliť už v mieste
a čase ich vzniku bez ohľadu na geografický rámec. Iba týmto spôsobom je možné tieto hrozby eliminovať skôr, než narastie ich
závažnosť a dosiahnu územie Aliancie [35].
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Zhodu v chápaní charakteru globálneho bezpečnostného
prostredia a konsenzus vo vnímaní závažnosti aktuálnych hrozieb
vystihuje Istanbulská deklarácia o bezpečnosti v novej ére, ktorá bola prijatá najvyššími politickými predstaviteľmi členských krajín NATO
dňa 28. júna 2004. Konštatuje sa v nej, že principiálna podstata ich
transatlantického partnerstva sa nemení a Aliancia naďalej ostáva
životne dôležitým spojenectvom medzi Európou a Severnou
Amerikou, ktoré je založené na tradičných západných hodnotách
liberálnej demokracie, individuálnej slobody a právneho štátu. Menia sa však bezpečnostné hrozby, pred ktorými NATO v súčasnosti stojí a preto sa musí adaptovať tak, aby bolo schopné čeliť
najmä medzinárodnému terorizmu a proliferácii zbraní hromadného ničenia. Jeho pôsobenie musí zahrnúť oveľa širší geografický priestor ako tomu bolo v minulosti a NATO má byť pripravené na prevenciu a elimináciu bezpečnostných hrozieb bez ohľadu na oblasť sveta z ktorej vychádzajú.
Táto deklarácia prijatá na Istanbulskom summite predstavuje
len základný rámec politického kompromisu členských štátov
Aliancie. Problémy, ktoré priniesla iracká kríza, ostávajú aj naďalej
citlivé, avšak postupne sa ich darí prekonávať. Obzvlášť od roku
2005 sa čím ďalej tým zreteľnejšie rysuje podoba nového transatlantického bezpečnostného konsenzu, ktorý je založený na spoločnej potrebe pokračovať v druhej fáze transformácie NATO.
Ak tento konsenzus nenarušia partikulárne záujmy niektorých
členských krajín, tak reformný proces bude úspešne napredovať
a na bezpečnostné hrozby 21. storočia bude pripravená reagovať
„nová“ Severoatlantická aliancia.

Politický kontext Istanbulského summitu
Severoatlantická aliancia počas uplynulých 12 mesiacov pokračovala v hľadaní transatlantickej dôvery medzi jej kľúčovými členmi
stratenej po akcii koalície krajín vedených Spojenými štátmi proti
Iraku v roku 2003. Predovšetkým francúzsko-nemecký tandem
totiž odsúdil americkú taktiku použitú pri operácii „Iraqi Freedom“
založenú na národnej bezpečnostnej stratégii USA z roku 2002
a postavenú na princípe ad-hoc koalícií „schopných a ochotných“
(able and willings), a tým obídenie medzinárodných inštitúcií ako
i hľadanie kolektívneho konsenzu v rámci NATO. Očakávalo sa,
68

Matúš KORBA, Marian MAJER

že k prelomeniu niekoľkomesačnej antipatie medzi USA na strane
jednej a hlavnými odporcami irackej vojny (a možno povedať
i „vojnovej“ politiky amerického prezidenta G. Busha) Francúzskom a Nemeckom na strane druhej príde počas summitu aliancie,
ktorý sa 28. – 29. júna 2004 konal v tureckom Istanbule. Ten mal
byť príležitosťou na preklenutie sporov podkopávajúcich dôveryhodnosť a predovšetkým efektívnosť NATO a zároveň generujúcich argumenty pre notorických pesimistov pravidelne spochybňujúcich dôvody existencie aliancie. Avšak napriek veľkým očakávaniam a napriek dosiahnutiu pokroku v niektorých aspektoch
(zhodnotenie pôsobenia na Balkáne, prehodnotenie misie v Afganistane, prehĺbenie spolupráce s partnermi) sa hlavný politický cieľ
stretnutia podarilo naplniť iba čiastočne. Sporné otázky totiž ukázali, že úplné prekonanie všetkých názorových rozdielov medzi
spojencami je v danej chvíli nad ich sily.
Najflagrantnejšie sa to prejavilo v otázke Iraku. Hoci išlo o bezpečnostný problém, ktorý dlhodobo hýbe svetovou politikou,
v Istanbule sa to nepotvrdilo. Zvíťazila totiž taktika, na ktorú upozorňovali mnohí odborníci už s predstihom – aby sa na summite
nerýpalo v už aj tak dosť hlbokej rane, ktorú Irak spôsobil [44].
Na jednej strane teda došlo k dohode o pomoci tejto krajine,
ktorej cieľom bolo deklarovať spoločný záujem na vyriešení krízy
a vybudovaní nezávislého, suverénneho a teritoriálne integrovaného štátu, na strane druhej táto dohoda v podstate nechala právo
iniciatívy na jednotlivých členov a NATO ako celok zaväzovala
v podstatne menšej miere, ako si niektorí želali. Navyše, Francúzsko a USA sa už tesne po jej podpise stihli pohašteriť, keďže
každý si formu pomoci Iraku vysvetľoval po svojom. Ak sa však
na vec pozrieme realisticky v kontexte predošlého vývoja, zhoda
o Iraku (hoci výrazne obmedzená) bola vlastne krokom vpred.
Napríklad výroky francúzskeho prezidenta po stretnutí krajín G8
len necelé tri týždne pred Istanbulským summitom totiž veľa dôvodov na optimizmus nedávali.45
Možno však súhlasiť s názorom, že nezhody v rámci NATO
ohľadne Iraku nemali nepriechodný charakter. Niektorí analytici
pripomínajú, že boli skôr výsledkom krátkodobej a presne cielenej
taktiky nemeckej a francúzskej politiky ako ich skutočným dlhodobým postojom, podľa ktorého formujú svoje strategické pozície.46 Inak povedané, neochota Francúzska a Nemecka ustúpiť zo
svojich zdanlivo pevných pozícií zrejme súvisela skôr so špekuláciou

5

45Pozri

napr. [12].

46Pozri

napr. [44, s. 1].
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SR do NATO vstúpili Bulharsko, Estónsko,
Litva, Lotyšsko, Rumunsko
a Slovinsko – pozn. aut.

48Chorvátsku NATO vyčíta
predovšetkým spoluprácu
s Medzinárodným tribunálom pre bývalú Juhosláviu
(konkrétne ide hlavne o kauzu generála na úteku A. Gotovinu), problémy s návratom utečencov či problémy
so zákonným rámcom pre
nasadzovanie síl v zahraničí
(parlament ich musí potvrdiť
dvojtretinovou väčšinou).
Macedónsko čelí kritike za
nedostatky pri realizácii tzv.
Ohridskej dohody z roku
2001, defekty pri budovaní
demokracie a ekonomické
problémy. Vstupu Albánska
najviac bráni nefungujúci
právny štát, rozšírená korupcia a organizovaný zločin. –
pozn. aut.
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ohľadne výsledku amerických prezidentských volieb. Kalkulovali
totiž s tým, že J. Kerry, hlavný konkurent G. Busha v boji o kreslo
v Bielom dome, by mohol ťažiť práve zo zlej medzinárodnej reputácie svojho rivala. Nástup novej hlavy štátu vo Washingtone by tak
z pohľadu Francúzska i Nemecka bol tým správnym momentom na
nadviazanie „nových vzťahov“ nezaťažených minulosťou. Keďže
sa však táto alternatíva napokon nenaplnila, v Berlíne i Paríži museli
(keďže obom krajinám len sťažka vyhovovala pozícia izolacionizmu,
ktorú v NATO dosiahli) zvažovať spoluprácu so staronovou administratívou doterajšieho prezidenta. Niet preto divu, že začali vzrastať úvahy o prekonaní „starých sporov“, ako sa v diplomatických
kruhoch začalo familiárne hovoriť donedávna nezmieriteľným pozíciám jednotlivých štátov.
Vráťme sa však prv k Istanbulskému summitu. Nebudeme preháňať, ak povieme, že jeho priebeh sa stal takpovediac rukojemníkom medzinárodnopolitického diania v danom čase. Dokonca
natoľko, že v pozadí ostal i historický fakt robustného rozšírenia
aliancie o sedem nových členov vrátane Slovenska, ku ktorému
došlo 29. marca 200447. Vlastne sa v menšom opakovala situácia
spred piatich rokov, keď zásah NATO v Kosove a diskusie okolo
neho na summite vo Washingtone úplne prehlušili oslavné vety na
adresu trojice pristupujúcich štátov (Česko, Maďarsko, Poľsko).
Nehovorilo sa ani o prípadnom ponúknutí členstva ďalším štátom.
To však príliš veľkým prekvapením nebolo, keďže ambivalentný
postoj Aliancie k téme ďalšieho zvyšovania svojich členov dal generálny tajomník Jaap de Hoop Scheffer pomerne jasne najavo už
pri vystúpeniach pred členmi parlamentov Chorvátska a Macedónska (teda dvoch z trojice najvážnejších kandidátov na vstup) 26.
a 27. mája 2004. Ocenil síce pokrok, ktorý obe krajiny dosiahli
v oblasti obranných reforiem či zlepšovania vzťahov s NATO
(platí to i o treťom členovi Akčného plánu pre členstvo (MAP)
Albánsku), no problémy brániace plnému začleneniu do Aliancie
pretrvávajú48. Prístupový proces pre Chorvátsko, Macedónsko
a Albánsko teda ostáva naďalej otvorený, jeho časový rámec je ale
nejasný. Summit (ani ďalšie udalosti uplynulých 12 mesiacov), na
rozdiel od očakávaní uvedených štátov, totiž nepredložil žiadny
„časový plán“ ani iné spresnenie. Pripomenul len, že Aliancia bude
aj naďalej posudzovať jednotlivé štáty individuálne, pričom k ďalšiemu komplexnému posúdeniu ich pripravenosti na vstup by malo
dôjsť na jej ďalšom summite.
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Transformácia NATO
Na rozdiel od komplikovaného hľadania kompromisov v senzitívnej otázke Iraku, v prípade kľúčovej otázky transformácie
NATO zaznamenal Istanbulský summit hmatateľný pokrok. Politickí predstavitelia členských štátov si uvedomujú, že medzinárodná dôveryhodnosť a reálna efektívnosť Aliancie sa odvíja od
jej vojenskej akcieschopnosti. V súčasnosti naďalej platí univerzálne pravidlo, že diplomacia funguje oveľa účinnejšie vtedy, keď
sa môže oprieť o adekvátnu vojenskú silu. Potvrdili to skúsenosti
z Bosny a Hercegoviny, keď diplomacia OSN a EÚ nebola schopná konflikt vyriešiť a až vojenské nasadenie NATO viedlo k prijatiu Daytonských mierových dohôd. Rovnako v prípade Kosova
diplomacia nezabránila postupnému priebehu etnických čistiek
a až vojenský zásah NATO zastavil rozbiehajúcu sa humanitárnu
katastrofu. V prípade Afganistanu a Iraku bola medzinárodná
diplomacia úplne nemohúca a k odstráneniu fundamentalistického hnutia Taliban a diktátorského režimu S. Husajna došlo až
prostredníctvom nasadenia ozbrojených síl.
Vojenská moc však bez správnej politickej a bezpečnostnej
stratégie nepredstavuje nič iné, len finančne nákladný a prakticky
nevyužiteľný nástroj. Transformácia NATO sa preto zameriava
nielen na reformu ozbrojených síl a rozvoj vojenských spôsobilostí,
ale aj na prehĺbenie politického a bezpečnostného dialógu a na
zlepšenie plánovacích a rozpočtových procedúr. Iba na základe
dosiahnutia týchto predpokladov bude Aliancia schopná zaistiť
bezpečnosť svojim členom a realizovať operácie, ktoré si vyžaduje globálna bezpečnostná situácia. V súčasných podmienkach už
nie je možné čeliť bezpečnostným hrozbám rovnakým spôsobom
ako v minulosti a rozmiestňovať ozbrojené sily na hraniciach za
účelom teritoriálnej obrany. Naopak ozbrojené sily je potrebné
pripravovať na nasadenie za hranicami v expedičných operáciách
krízového manažmentu všade tam, kde sa objavia fenomény ohrozujúce územie a občanov členských krajín NATO.
Aktuálne bezpečnostné hrozby a nové typy misií si vyžadujú
veľmi odlišný typ vojenských spôsobilostí, než tomu bolo v prípade tradičnej teritoriálnej obrany. Na prevenciu a elimináciu týchto hrozieb a na projekciu stability do oblastí mimo hraníc Aliancie
sú potrebné vojenské jednotky, ktoré by boli expedične použiteľné
(usable), rýchlo nasaditeľné (deployable) a dlhodobo udržateľné (sustainable) v medzinárodnej operácii krízového manažmentu. Aby
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NATO
v rovine vojenských spôsobilostí sa zaoberá podkapitola 4 – pozn. aut.
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bolo možné dosiahnuť dostatočnú úroveň týchto vojenských spôsobilostí, členské štáty NATO sa musia vzdať zastaraných spôsobov myslenia a konania a reformovať svoje ozbrojené sily týmto
smerom [28]. Vojenské spôsobilosti predstavujú len jeden rozmer
transformácie Aliancie, ktorý je podmienený ďalším rozmerom –
politickým a bezpečnostným dialógom, ako aj plánovacími a rozpočtovými procedúrami. Bez patričných reforiem v tejto oblasti
budú všetky investície do rozvoja vojenských spôsobilostí kontraproduktívne a reformované ozbrojené sily ostanú nástrojom
bez patričného využitia.
Istanbulský summit v júni 2004 predstavoval dôležitý krok na
ceste transformácie NATO, pretože členské štáty sa v politickodeklaratívnej rovine zaviazali presunúť finančné zdroje zo zastaraných a nepotrebných vojenských štruktúr a programov na
rozvoj v súčasnosti potrebných vojenských spôsobilostí. Použiteľnosť, nasaditeľnosť a udržateľnosť sa majú stať kritériami
reforiem ozbrojených síl. Paralelne s tým sa zaviazali zefektívniť
politický rozhodovací proces a prehĺbiť diskusiu o všetkých relevantných bezpečnostných otázkach. V neposlednom rade najvyšší
politickí predstavitelia členských štátov prisľúbili, že posilnia
vzájomnú previazanosť medzi svojimi politickými rozhodnutiami
začať operácie krízového manažmentu a medzi svojimi praktickým vojenskými príspevkami do týchto operácií [17]. Od deklarovania týchto záväzkov v júni 2004 uplynul skoro jeden rok, takže
v súčasnosti je už možné pristúpiť k analýze ich reálneho napĺňania v praxi.
Najvážnejším problémom, s ktorým sa stretáva transformácia
Aliancie v politicko-bezpečnostnej a organizačnej rovine49, je príliš
často sa opakujúca situácia, keď po politickom rozhodnutí o vyslaní vojenských jednotiek NATO na zahraničnú misiu nenasleduje vyčlenenie adekvátneho počtu týchto jednotiek. Zatiaľ čo v období pred rokom 2001 nebol tento problém v misiách na území
Európy taký viditeľný, po rozšírení geografického rámca pôsobnosti Aliancie sa stal veľmi markantným. V rámci NATO existuje
citeľná medzera medzi politickou vôľou členských krajín uskutočniť zahraničnú misiu a praktickou ochotou túto misiu financovať a vyčleniť pre ňu vlastné vojenské jednotky. Žiadna z operácií
krízového manažmentu, ktoré v súčasnosti prebiehajú pod velením
Aliancie, nie je plne početná, kompletne technicky vybavená a vopred finančne zaistená. Tieto parametre sú naplnené len do takej
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miery, ktorá je dostatočná pre realizáciu týchto misií, avšak k úplnej
spokojnosti chýba ešte dosť veľa náležitostí [43].
V dôsledku týchto skutočností bola ako jedna z kľúčových
výziev transformácie NATO identifikovaná problematika generovania expedičných jednotiek (force generation) pre potreby spojeneckých operácií krízového manažmentu. Systém dlhodobého
obranného plánovania vo väčšine európskych členských krajín nie
je prispôsobený aktuálnym potrebám a generovanie expedičných
jednotiek vytvára ich ozbrojeným silám veľké problémy. Neudržateľnosť súčasného stavu vystupuje do popredia obzvlášť
v kontexte celkových počtov personálu a vojenskej techniky,
ktorými disponujú európski členovia NATO a z ktorých je expedične použiteľná, rýchlo nasaditeľná a dlhodobo udržateľná len
veľmi marginálna časť.50 Tento neutešený stav je dôsledkom tradičného bezpečnostného myslenia a obranného plánovania, ktoré
už zastarali a nevyhovujú aktuálnym podmienkam. Politické a vojenské elity väčšiny európskych členských krajín sú postavené pred
výzvu, aby naplnili svoje oficiálne deklarácie o potrebe transformácie Aliancie a aby reformovali svoje ozbrojené sily smerom
k posilneniu nových vojenských spôsobilostí [34].
V priebehu rokov 2004 – 2005 bola tomuto principiálnemu problému transformácie NATO venovaná sústredená pozornosť. Pri
príležitosti Istanbulského summitu najvyšší politickí predstavitelia
členských štátov schválili rozhodnutie, že z celkového počtu ich
ozbrojených síl bude 8 % okamžite nasaditeľných a udržateľných
a 40 % celkovo použiteľných pre potreby expedičných operácií krízového manažmentu. Tento záväzok znamená zásadný posun v procese transformácie Aliancie a zároveň predstavuje indikátor postupu
reforiem v jednotlivých členských krajinách.
Ďalším neuralgickým problémom ostáva spôsob financovania
operácií NATO. Súčasným podmienkam už nevyhovuje tradičný
systém, ktorý je založený na princípe, že každý členský štát samofinancuje svoje zapojenie do zahraničnej misie. Tento princíp spôsobuje, že štáty, ktoré prispievajú s väčším počtom vojakov a vojenskej techniky, respektíve poskytujú najdôležitejšie vojenské
spôsobilosti a najmodernejšie zbraňové systémy, tak zároveň
musia tieto zvýšene náklady zaplatiť z vlastných zdrojov. Do výhodnejšej pozície sa paradoxne dostávajú štáty, ktoré sa na misii
zúčastňujú iba symbolickým počtom vojakov a s minimálnymi
finančnými výdajmi. Existujúca situácia sa v kontexte budúcich
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50V roku 2005 ozbrojené sily

európskych členov NATO
disponujú 2 200 000 vojakmi a počet ich vycvičených
záloh je 2 600 000. Na zahraničných misiách pod velením Aliancie, ako aj na
spojeneckých operáciách
mimo jej rámca, sa momentálne zúčastňuje len približne 35 000 vojakov (z ktorých
vyše jedna tretina patrí Veľkej Británii). Počet 35 000
dlhodobo udržateľných vojakov v operáciách krízového
manažmentu, spolu s približne dvoj až trojnásobným
počtom vojakov určených na
rotáciu nasadených jednotiek, predstavuje súčasné maximum európskych vojenských spôsobilostí expedičného charakteru. S určitou
mierou zjednodušenia je
možné konštatovať, že nasaditeľnosť ozbrojených síl európskych členov NATO pre
zahraničné misie predstavuje
len 2 – 3 % ich celkových
počtov vrátane záloh (výnimku predstavuje Veľká Británia
a čiastočne Francúzsko) –
pozn. aut. .
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náročných operácií krízového manažmentu stáva neudržateľnou
a popiera logiku fungovania Aliancie, ktorá je založená na spravodlivom a vyváženom rozdelení povinností a nákladov medzi
spojencami [28].
V období posledných 12 mesiacov sa NATO snažilo reagovať
na tento problém prostredníctvom otvorenia diskusie o rozšírení
spoločného financovania vybraných vojenských spôsobilostí, ktoré
sú nevyhnutne potrebné pre úspešnú realizáciu jeho zahraničných
misií. V prvom rade by malo ísť o nedostatkové spôsobilosti ako
napríklad vzdušný a námorný strategický transport, ochrana pred
zbraňami hromadného ničenia, vzdušný prieskum terénu či obrana
proti balistickým riadeným strelám. V oblasti spoločného financovania už existuje dlhoročná a veľmi úspešná skúsenosť v podobe
vzdušného systému včasnej výstrahy a navedenia AWACS, ktorú by
bolo vhodné aplikovať aj na ďalšie finančne nákladné a prevádzkovo náročné systémy. Väčšina členov NATO sú malé a stredné krajiny, ktoré môžu získať prístup k využitiu takýchto systémov len
prostredníctvom financovania spoločných projektov. Spolufinancovanie je jeden z najefektívnejších spôsobov, ako racionálne nakladať s limitovanými rozpočtovými zdrojmi určenými na obranu
a v blízkej budúcnosti sa očakáva využitie tohto mechanizmu
v maximálnej možnej miere [28].
S touto otázkou súvisí aj posledný dôležitý problém sprevádzajúci transformáciu Aliancie. Ide o skutočnosť, že väčšina európskych členských štátov disponuje iba jednou rozpočtovou položkou určenou pre rezorty obrany, z ktorej sú hradené nielen prevádzkové a platové náklady, vojenská infraštruktúra, modernizácia
a akvizícia techniky, ale aj finančné náklady na zahraničné operácie. Táto prax je za súčasných podmienok značne nevyhovujúca,
pretože ak dôjde k bezpečnostnej kríze a vyslaniu expedičných
jednotiek, ich operačné náklady sa financujú na úkor ostatných
častí rozpočtu rezortu obrany. Dochádza k odčerpávaniu zdrojov
najmä z modernizačných a akvizičných programov a paralyzuje sa
systém dlhodobého obranného plánovania. Pred väčšinou členských krajín stojí výzva, aby v dohľadnej dobe reformovali tento
systém a zaviedli doplnkovú položku v rozpočtovej rezerve rezortu obrany, respektíve priamo vlády, ktorá by bola určená na financovanie neplánovaných zahraničných misií v prípade neočakávaného a rýchleho vypuknutia medzinárodnej krízy, alebo objavenia sa nevypočítateľnej bezpečnostnej hrozby.
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Všetky spomínané výzvy, ktoré sprevádzajú transformáciu
Aliancie, si jej najvyšší politickí predstavitelia a odborné bezpečnostné komunity veľmi dobre uvedomujú. V období rokov
2004 – 2005 definitívne prevládol konsenzus, že transformácia
NATO nie je jednorazový akt s pevne stanoveným začiatkom
a koncom, ale kontinuálny proces, ktorým Aliancia reaguje na meniace sa bezpečnostné prostredie a prispôsobuje sa novým podmienkam a úlohám. Za účelom zaistiť úspešné napredovanie
transformácie bol generálny tajomník NATO J. de Hoop Scheffer
poverený viesť permanentné zasadnutie Severoatlantickej rady na
úrovni vládnych expertov s cieľom implementovať reformné
kroky do praxe. V prvom rade sa to týka všetkých oblastí plánovania, rozhodovania, financovania, generovania vojenských jednotiek, rozvoja vojenských spôsobilostí, ako aj kritérií interoperability a nasaditeľnosti ozbrojených síl členských štátov v misiách
pod velením Aliancie [17] Na základe úspešnosti týchto reforiem
bude možné už v krátkodobom časovom horizonte vyhodnotiť,
či transformačný proces pokračuje úspešne, alebo či opäť došlo
k situácii, keď politické deklarácie a záväzky niektorých európskych členov NATO nie sú nasledované dostatočne účinnými
opatreniami v praxi.

Rozvoj vojenských spôsobilostí
Reformy prebiehajúce v oblasti politického rozhodovania, obranného plánovania, generovania expedičných jednotiek a financovania operácií krízového manažmentu sú len jednou dimenziou procesu transformácie NATO. Druhou nemenej dôležitou dimenziou je rozvíjanie a zlepšovanie tých vojenských spôsobilostí, ktoré
sú potrebné pre súčasné typy misií. Tieto dimenzie sú navzájom
podmienené a proces prispôsobovania sa Aliancie globálnemu
bezpečnostnému prostrediu a hrozbám, ktoré toto prostredie vytvára, si vyžaduje úzku koordináciu a napredovanie reforiem
v oboch dimenziách.
Závažné nedostatky vo vojenských spôsobilostiach európskych
členov NATO odhalila kosovská kríza v roku 1999. Aj keď išlo
o operáciu na európskom kontinente, väčšina najmodernejších
systémov C4ISR51, zbraňových systémov, ako aj bojová podpora
a bojové zabezpečenie boli poskytnuté ozbrojenými silami USA.

51Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillaince, Reconaissance – C4ISR (velenie, riadenie, komunikačné
spojenie, počítačové systémy, spravodajské služby,
pozorovanie,
prieskum).
Bližšie v [31, s. 333 – 334] –
pozn. aut.
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V prípade Kosova išlo o expedičnú operáciu krízového manažmentu, ktorá mala charakter tzv. presadzovania mieru (peace-enforcement). V prípade takéhoto typu operácií ide o bojovú činnosť
vysokej intenzity, na realizáciu ktorej európski členovia NATO
nemajú dostatočné vojenské spôsobilosti nasaditeľné mimo vlastného teritória a sú odkázaní na pomoc USA (s výnimkou Veľkej
Británie a čiastočne Francúzska).
Na základe skúseností z kosovskej krízy bola na Washingtonskom summite v apríli 1999 prijatá Iniciatíva obranných spôsobilostí (DCI – Defence Capabilities Initiative), zameraná na zlepšenie
vojenských spôsobilostí členských krajín. DCI identifikovala 58
spôsobilostí potrebných pre misie za hranicami Aliancie (out-of-area
missions), v ktorých sa musia európski členovia NATO zlepšiť, aby
mohli svoje politické rozhodnutia oprieť o akcieschopné ozbrojené sily. V období rokov 2000 – 2002 sa však implementácia DCI
do praxe ukázala ako nedostatočná, pretože vo veľkom počte krajín neboli politické deklarácie nasledované dostatočnými krokmi
v oblasti reforiem ozbrojených síl a racionalizácie výdavkov na
obranu. V dôsledku toho došlo k prehodnoteniu DCI a na Pražskom summite v novembri 2002 bol prijatý Pražský záväzok spôsobilostí (PCC – Prague Capabilities Commitment). Od roku 2003 sa
rozvoj vojenských spôsobilostí členov NATO dostal do novej
fázy. Popri implementácii PCC sa Aliancia zaviazala reformovať aj
svoje veliteľské štruktúry a vytvoriť Sily rýchleho nasadenia (NRF
– NATO Response Forces).
Na stretnutí ministrov obrany členských krajín Aliancie v júni
2003 došlo k dohode o novej podobe veliacich štruktúr, ktorá by
lepšie vyhovovala aktuálnym úlohám a zaistila efektívnejšiu realizáciu celého spektra misií NATO. Na strategickej úrovni velenia
došlo k zrušeniu Hlavného veliteľstva spojeneckých síl v Atlantickej oblasti a pôvodné Hlavné veliteľstvo spojeneckých síl v Európe sa transformovalo na Spojenecké velenie pre operácie (ACO
– Allied Command Operations). Okrem toho vzniklo Spojenecké
velenie pre transformáciu (ACT – Allied Command Transformation)
poverené rozvojom vojenských spôsobilostí a koordináciou
reforiem ozbrojených síl. Na operačnej úrovni došlo k zrušeniu
troch oblastných velení a dve boli transformované na Velenia
zmiešaných síl (JFC – Joint Forces Command) [30]. Tieto velenia sú
schopné riadiť operácie zo svojich stálych veliteľstiev v Brunssume (Holandsko) a Neapole (Taliansko) a zároveň sú schopné
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vygenerovať nasaditeľné pozemné veliteľstvá pre mnohonárodné
zmiešané sily (CJTF – Combined Joint Task Forces) pre potreby expedičných misií za hranicami Aliancie. V Lisabone zároveň vzniklo
špecializované stále Veliteľstvo zmiešaných síl (JFH – Joint Forces
Headquarters), ktoré je schopné vygenerovať nasaditeľné námorné
veliteľstvá pre mnohonárodné zmiešané sily (CJTF) [18].
Reforma veliacich štruktúr sa úspešne zavŕšila v roku 2004,
avšak bez adekvátneho rozvoja vojenských spôsobilostí by išlo len
o administratívnu reorganizáciu bez praktického významu. Aby sa
tak nestalo, NATO pristúpilo k vytváraniu Síl rýchleho nasadenia
(NRF) a k implementácii Pražského záväzku spôsobilostí (PCC).
Myšlienku vytvorenia NRF predstavil americký minister obrany D.
Rumsfeld v septembri 2002 a na Pražskom summite v novembri
2002 bola podporená najvyššími politickými predstaviteľmi členských štátov. Koncepcia NRF bola reakciou na zmenené globálne
bezpečnostné prostredie po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 a predstavuje jeden z hlavných aspektov procesu transformácie NATO. Vychádza z už spomínaného politického konsenzu, že na prevenciu a elimináciu aktuálnych bezpečnostných
hrozieb a na projekciu stability do oblastí mimo hraníc Aliancie sú
potrebné vojenské jednotky, ktoré by boli expedične použiteľné,
rýchlo nasaditeľné a dlhodobo udržateľné v operáciách krízového
manažmentu.
NRF majú byť zložené práve z takých jednotiek, ktoré zodpovedajú týmto v súčasnosti najdôležitejším vojenským spôsobilostiam. NRF by mali mať charakter mnohonárodných zmiešaných síl vysokej pripravenosti, ktoré sú v neustálej bojovej pohotovosti pripravené na rýchle nasadenie do 5 dní od obdržania
rozkazu a udržateľné v priestore operácie po dobu 30 dní (v prípade doplnenia zásob aj dlhšie). Mali by obsahovať pozemné,
vzdušné aj námorné bojové jednotky, ktoré sú navzájom kompatibilné a interoperabilné. NRF majú zahŕňať aj celé spektrum jednotiek bojového zabezpečenia a bojovej podpory, disponovať
najpokročilejšími systémami C4ISR, najmodernejšími zbraňovými
systémami a zodpovedajúcim vzdušným a námorným strategickým transportom a logistikou [41].
Charakteristickým prvkom NRF je skutočnosť, že nejde o stále
respektíve permanentné sily, ale o sily s periodicky sa meniacim
zložením vojenských jednotiek. Tieto jednotky, ktoré predstavujú
príspevok individuálnych členských štátov, rotujú v rámci NRF
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podľa presne stanovených pravidiel. V prvej fáze členská krajina
vyčlení zo svojich ozbrojených síl konkrétnu vojenskú jednotku,
ktorá musí prejsť 6 mesačným relevantným výcvikom a získať
certifikát o svojej spôsobilosti zapojiť sa do NRF. Až potom
v druhej fáze sa táto jednotka stáva na 6 mesiacov integrálnou
súčasťou NRF a zotrváva v stave bojovej pohotovosti pre prípad
rýchleho nasadenia [41]. Tieto pravidlá nielenže umožňujú, aby
NRF disponovali najkvalitnejšími jednotkami s potrebnými vojenskými spôsobilosťami, ale zároveň umožňujú priebežné zvyšovanie množstva takto pripravených jednotiek. Vďaka pravidelnej
rotácii a procesu výcviku, certifikácie a pohotovosti budú ozbrojené sily členských štátov NATO disponovať rastúcim počtom
expedičných jednotiek, čo by malo zásadným spôsobom prispieť
k rozvoju ich vojenských spôsobilostí a k zvýšeniu akcieschopnosti celej Aliancie.
Po rok trvajúcich prípravách došlo 15. októbra 2003 k oficiálnemu vytvoreniu NRF, ktoré v tejto začiatočnej fáze disponovali
jednotkami v počte 9 500 vojakov. Riadenie procesu generovania
NRF a koordináciu príspevkov členských krajín prevzalo Spojenecké velenie pre operácie (ACO), ktoré má v kompetencii aj certifikáciu vyčlenených jednotiek. Spojenecké velenie pre transformáciu (ACT) na tomto projekte úzko spolupracuje s ACO a zaoberá sa rozvojom potrebných vojenských spôsobilostí a prípravou nových koncepcií na základe skúsenosti získaných v ukončených alebo prebiehajúcich operáciách krízového manažmentu [33].
Na základe rozhodnutia ACO prevzalo Velenie zmiešaných síl
Neapol (JFC Naples) operačné velenie NRF na dobu od 27. júna
2004 do 30. júna 2005. Pokračoval tak cyklus pravidelného
ročného striedania, keďže od 1. 7. 2005 operačné velenie NRF
prevezme Veliteľstvo zmiešaných síl Lisabon (JFH Lisabon) a po
ďalšom roku to bude opäť Velenie zmiešaných síl Brunssum (JFC
Brunssum). Od vytvorenia Síl rýchleho nasadenia NATO v októbri 2003 JFC Brunssum velilo NRF v rámci 1. a 2. rotácie. JFC
Naples velilo NRF v rámci 3. rotácii a rovnakú funkciu má aj
v súčasnosti, keď prebieha 4. rotácia. JFH Lisabon bude veliť
NRF v rámci 5. a 6. rotácie [14].
Po prvom roku fungovania dosiahli NRF svoju počiatočnú
operačnú spôsobilosť a vojenské jednotky začlenené do NRF je od
októbra 2004 možné bojovo nasadiť. K vyhláseniu počiatočnej
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operačnej spôsobilosti došlo pri príležitosti stretnutia ministrov
obrany členských krajín Aliancie 13. októbra 2004 v Poiane pri
Brašove v Rumunsku. K tomuto dátumu disponovali NRF v rámci
3. rotácie jednotkami v počte 17 tisíc vojakov. V októbri 2006 by
NRF mali dosiahnuť plnú operačnú spôsobilosť a v rámci každej
rotácie disponovať jednotkami v počte 21 tisíc vojakov [14].
Úspešné naštartovanie a doterajšia realizácia projektu NRF znamená dôležitý kvalitatívny posun v rozvoji vojenských spôsobilostí európskych členov NATO a zároveň ďalší míľnik v procese transformácie Aliancie. Tento projekt je po jeden a pol roku
svojej realizácie ešte len v začiatkoch, ale v prípade bezproblémového pokračovania prinesie podstatné zvýšenie akcieschopnosti NATO a bude fungovať ako hlavný nástroj, respektíve prostriedok reforiem ozbrojených síl členských krajín. Prostredníctvom NRF by sa malo dosiahnuť naplnenie kľúčového záväzku
prijatého Istanbulským summitom vo vojenskej oblasti, ktorým je
8 % rýchla nasaditeľnosť a udržateľnosť a 40 % expedičná
použiteľnosť vojenských jednotiek z celkového počtu ozbrojených síl členských krajín Aliancie.
Formovanie NRF a dosiahnutie ich počiatočnej operačnej spôsobilosti však otvárajú otázku zásadného politického významu –
otázku filozofie budúceho použitia NRF a charakteru ich nasadenia.
Zatiaľ čo vo všeobecnej rovine existuje konsenzus na použití NRF
mimo územia Aliancie v expedičných operáciách krízového manažmentu, v rovine konkrétnych politických rozhodnutí môžu nastať
vážne komplikácie. Varovným precedensom bola paralýza NATO
v januári a februári 2003, keď Francúzsko, Nemecko a Belgicko
blokovali poskytnutie vojenskej pomoci Turecku, ktoré sa cítilo byť
ohrozené eskaláciou irackej krízy a na základe článku 4. Severoatlantickej zmluvy požiadalo svojich spojencov a podporu. K rovnakej
paralýze môže eventuálne dôjsť aj v prípade NRF za predpokladu,
ak niektorí členovia Aliancie sa budú domnievať, že konkrétna kríza
alebo bezpečnostná hrozba nie je natoľko vážna, aby si vyžadovala
nasadenie NRF. Existuje latentné riziko, že vnútorné politické rozpory by mohli odsunúť NRF len do pasívnej pozície prostriedku
odstrašenia a ich potenciál by sa nemohol využiť aktívne na prevenciu a elimináciu bezpečnostných hrozieb a medzinárodných kríz. To
by viedlo k premrhaniu všetkého úsilia investovaného do posilnenia
akcieschopnosti NATO a finančných prostriedkov vynaložených na
jeho transformáciu.
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Túto kľúčovú otázku filozofie použitia a charakteru nasadenia
NRF nie je možné zodpovedať paušálne a jednorázovo, pretože
odpoveď na ňu sa bude hľadať vždy prípad od prípadu, podľa
konkrétnych okolností. Komuniké Istanbulského summitu sa
k problematike budúcich misií vyjadrilo iba veľmi rámcovo, keď
konštatovalo, že Aliancia musí byť pripravená reagovať na všetky
hrozby, ktoré prináša súčasné bezpečnostné prostredie, vrátane
hrozby medzinárodného terorizmu a proliferácie zbraní hromadného ničenia [17]. Najvyšší politickí predstavitelia členských krajín
NATO sa vo všeobecnej rovine deklaratívne zhodli na potrebe
použitia NRF proti týmto bezpečnostným hrozbám, ale až najbližšia medzinárodná kríza ukáže, ako budú svoje politické prísľuby reálne interpretovať.
Ak sa podarí predísť vnútorným politickým rozporom a NRF
sa budú podľa potreby intenzívne nasadzovať, v tom prípade je
možné očakávať ich zapojenie do celého spektra expedičných
operácií krízového manažmentu [25]. Môže ísť o nasadenie v prvej fáze vzniku bezpečnostnej krízy v zahraničí, kde využitie NRF
nebude mať bojový charakter. Ide o také misie ako napríklad
evakuácia občanov členských štátov NATO z ohrozeného teritória, prevencia humanitárnej katastrofy, udržiavanie mieru
(peace-keeping), zavedenie protiteroristických opatrení, alebo zaistenie dodržiavania medzinárodného embarga.
Pri bezpečnostnej kríze v pokročilom štádiu eskalácie bude mať
využitie NRF už bojový charakter. Obzvlášť v prípade konfliktov
vysokej intenzity pri expedičných operáciách na presadenie mieru
(peace-enforcement) budú NRF nasadené ako predvoj hlavných vojenských síl Aliancie, ktoré majú nižší stupeň bojovej pohotovosti a ich
nasadenie bude nasledovať neskôr [43]. Pri bezpečnostnej kríze
v záverečnom štádiu môže mať pôsobenie NFR bojový aj nebojový
charakter, keď pôjde o misie ako napríklad vytváranie mieru (peacemaking), postkonfliktnú stabilizáciu a rekonštrukciu, alebo bezpečnostnú asistenciu, výcvik a školenie miestnych bezpečnostných
síl. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že využitie NRF sa
očakáva ako v rámci operácií teritoriálnej obrany NATO na základe
článku 5. Severoatlantickej zmluvy z roku 1949, tak aj v rámci expedičných operácií krízového manažmentu na základe Strategickej koncepcie NATO prijatej v roku 1999.
Účinnosť a akcieschopnosť NRF nezáleží len na politickej
vôli členských krajín Aliancie, ale aj na konkrétnych vojenských
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spôsobilostiach, ktorými disponujú ich ozbrojené sily. Problematika formovania a nasadenia NRF je preto úzko prepojená
s ďalšou oblasťou týkajúcou sa vojenskej dimenzie transformácie NATO. Ide o Pražský záväzok spôsobilostí (PCC), ktorí najvyšší politickí predstavitelia členských krajín prijali v novembri
2002 a zaviazali sa zlepšiť vojenské spôsobilosti svojich ozbrojených síl v 8 oblastiach: 1. ochrana pred chemickými, biologickými, jadrovými a rádiologickými zbraňami; 2. spravodajské,
prieskumné, pozorovacie systémy a systémy vyhľadávania cieľov; 3. vzdušný prieskum a pozorovanie terénu; 4. systémy velenia, riadenia a komunikačného spojenia; 5. presne navádzaná
munícia a systémy potlačenia nepriateľskej protivzdušnej obrany; 6. vzdušný a námorný strategický transport; 7. doplňovanie
paliva za letu; 8. nasaditeľné jednotky bojovej podpory a bojového zabezpečenia [32].
Od začiatku roku 2003 prebieha proces implementácie PCC do
praxe a jednotlivé členské krajiny Aliancie sa podľa jeho línie
snažia s väčším či menším nasadením realizovať reformy svojich
ozbrojených síl a napredovať v rozvoji ich vojenských spôsobilostí. V rámci PCC sa začali realizovať aj mnohonárodné projekty, ktoré sú koordinované vždy jednou vedúcou krajinou. Boli
vytvorené pracovné skupiny zamerané na doplňovanie paliva za
letu (pod vedením Španielska) a na presne navádzanú leteckú
muníciu určenú proti pozemným cieľom (pod vedením Holandska) [31, s. 25 – 27]. V decembri 2003 bola podpísaná mnohonárodná dohoda, ktorou sa pracovná skupina 9 členských krajín zaviazala zaistiť námorný strategický transport (pod vedením
Nórska). V marci 2004 sa pracovná skupina 13 členských krajín
dohodla na zaistení vzdušného strategického transportu prostredníctvom pohotovostného prenájmu 6 moderných ukrajinských
veľkokapacitných nákladných lietadiel ďalekého doletu Antonov
AN-124 (pod vedením Nemecka) [10].
Napriek týmto prvým úspešným krokom je implementácia
PCC ešte len vo svojej počiatočnej fáze a hmatateľné výsledky je
možné očakávať až v strednodobom časovom horizonte. Plná
operačná použiteľnosť nedostatkových kapacít, ktoré rozvíjajú
spomínané pracovné skupiny, je vzdialená ešte niekoľko rokov
a otázka ich financovania ostáva stále nedoriešená. Nárast počtu
expedičných operácií krízového manažmentu a zvyšovanie ich
náročnosti spôsobujú, že väčšina európskych členov Aliancie je
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52Po dosiahnutí plnej operačnej spôsobilosti bude
tento systém spôsobilý zaistiť obranu bojiska ako proti
balistickým riadeným strelám krátkeho a stredného
doletu, tak aj proti manévrujúcim riadeným strelám
letiacim po nebalistickej
krivke (riadené strely s plochou dráhou letu) – pozn.
aut.
53Conference of National Armaments Directors (CNAD)
predstavuje orgán NATO
združujúci vedúcich pracovníkov rezortov obrany, ktorí
sú poverení plánovaním a riadením vyzbrojovania, akvizíciou a modernizáciou
zbraňových systémov a vojenského materiálu – pozn.
aut.
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nútená improvizovať a presúvať zdroje svojich obranných rozpočtov z položky modernizácie a akvizície do položky operačných
nákladov. Tento trend má potenciál ohroziť implementáciu PCC
a spomaliť rozvoj vojenských spôsobilostí. Jeho dôsledky sú
viditeľné aj v centrále NATO, kde v priebehu roku 2004 bola
Severoatlantická rada na úrovni veľvyslancov zaneprázdnená politickou agendou a misiami do takej miery, že prestala s pravidelným vyhodnocovaním pokroku dosiahnutého mnohonárodnými
pracovnými skupinami [5].
Ďalším typom projektov realizovaných v rámci PCC sú 3 spoločné projekty zamerané na vytvorenie práporu ochrany pred
zbraňami hromadného ničenia, vzdušného systému pozorovania
terénu a systému obrany bojiska proti riadených strelám. Tieto
projekty sú špecifické tým, že na ich financovaní sa podieľajú
všetky členské štáty Aliancie a po ich zavŕšení pôjde rovnako ako
v prípade systému AWACS o spoločne zdieľané kapacity.
V prípade Mnohonárodného práporu NATO chemickej, biologickej, jadrovej a rádiologickej ochrany (CBRN Battalion) sa
v decembri 2003 podarilo dosiahnuť jeho počiatočnú operačnú
spôsobilosť a v júli 2004 už plnú operačnú spôsobilosť. V súčasnosti už môže byť veľmi rýchlo nasadený do celého spektra misií
Aliancie [26]. V období rokov 2004 – 2005 pokračovali aj práce na
ďalších dvoch spoločných projektoch vychádzajúcich z PCC. Bola
dosiahnutá dohoda o podrobnostiach spoločného financovania,
vývoja a prevádzkovania Spojeneckého vzdušného systému pozorovania terénu (AGS – Allied Ground Surveillance System). V súvislosti s Aktívnym viacvrstvovým systémom obrany bojiska proti
balistickým riadených strelám (ALTBMD – Active Layered Theatre
Ballistic Missile Defence)52 bolo postupované rovnakým spôsobom.
Na stretnutí Konferencie národných riaditeľov pre vyzbrojovanie53, ktoré sa uskutočnilo 28. – 29. októbra 2004 v Bruseli, boli
dohodnuté konkrétne kroky vedúce k vypísaniu objednávok
a uzatvoreniu kontraktov súvisiacich s vytváraním systému AGS.
Tieto kontrakty s dodávateľskými firmami obranného priemyslu
by mali byť uzatvorené v priebehu roku 2005 a realizované v horizonte roku 2010. V súvislosti s vytváraním systému ALTBMD
prijala Severoatlantická rada na úrovni veľvyslancov členských
krajín dňa 11. marca 2005 realizačný dokument Charta organizácie
programového manažmentu, ktorým tento program oficiálne odštartovala [21].
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Misie NATO v Afganistane, Iraku a na Balkáne
Vzhľadom na ťažkosti sprevádzajúce hľadanie konsenzu medzi
spojencami v niektorých otázkach je pochopiteľné, že do popredia agendy Aliancie sa v prvej polovici roku 2004 dostávali témy,
pri ktorých dosiahnutie dohody nevyvolávalo natoľko silné vášne
a diskusie ako téma Iraku. V plnej miere sa tento trend prejavil na
téme Afganistanu, o ktorej generálny tajomník NATO J. de Hoop
Scheffer už pri nástupe do svojej funkcie začiatkom roka 2004
opakovane vyhlásil, že ostáva hlavnou prioritou pre Alianciu, ako
aj pre neho samého [36]. Na prelome mája a júna 2004 sa Afganistanom zaoberalo aj Parlamentné zhromaždenie NATO na svojom bratislavskom stretnutí. Odporučilo posilniť vojenské jednotky Aliancie nasadené v operácii krízového manažmentu na
území Afganistanu a zintenzívniť pomoc tejto krajine. V opačnom prípade by hrozilo zlyhanie, ktoré by mohlo mať značné
následky, a to nielen pre Afganistan, ale aj pre budúcnosť samotného NATO [3]. Preto niet divu, že ďalší postup Aliancie v jej
momentálne najnáročnejšej misii dominoval i rokovaniam Istanbulského summitu.
Záverečné komuniké summitu konštatovalo, že „zavedenie
a udržanie mieru je základom pre spokojný život afganských
obyvateľov a pre spoločný boj proti terorizmu“ [17]. Kľúčovým
prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa mali ostať vojenské jednotky pôsobiace v rámci misie ISAF (International Security and
Assistant Forces), ktoré prešli pod velenie NATO v auguste 2003.
Po americkej operácií, ktorá v októbri – novembri 2001 zvrhla
vládny režim islamského fundamentalistického hnutia Taliban,
boli jednotky ISAF pod britským velením rozmiestnené od januára 2002 len v hlavnom meste Kábul a v jeho bezprostrednom
okolí.54 Keď Aliancia prevzala velenie misie ISAF, tak pozmenila jej stratégiu a vytýčila ambiciózny cieľ rozšíriť pôsobenie svojich jednotiek aj do iných oblastí Afganistanu. V spolupráci
s afganskými predstaviteľmi pristúpila v priebehu roku 2004
k realizácii tejto stratégie prostredníctvom tzv. Provinčných
rekonštrukčných tímov (PRT). Ich úlohou je zaisťovať podporu
miestnym štruktúram novej afganskej vlády a pomáhať pri obnove krajiny, dohliadať na bezpečnosť a stabilitu v určenej oblasti a spolupracovať s predstaviteľmi iných medzinárodných
organizácií a mimovládnych združení, ktoré poskytujú humanitárnu a rozvojovú pomoc.55

54V

rámci pravidelných
striedaní po Veľkej Británii
prevzalo velenie nad misiou
ISAF Turecko, neskôr Nemecko a Holandsko. V auguste 2003, keď misiu ISAF
prevzalo NATO, v Afganistane bolo nasadených
4 700 vojakov – pozn. aut.

55Prvý PRT začal pôsobiť
v Kunduze (nemecké velenie) a aj ďalšie štyri PRT boli
rozmiestnené na severe Afganistanu v Mazári Šaríf
(britské velenie), Majman
(britské velenie), Fajzabád
(nemecké velenie) a Baglan
(holandské velenie). Na
podporu ich činnosti bola
vytvorená logistická základňa pri Mazári Šaríf a dočasné „satelitné“ základne
v Sarí Pol, Samangan a Šerbegan – pozn. aut.
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56V

rámci tohto programu
bolo jednotkami NATO
k 19. 1. 2005 prevzatých od
rôznych polovojenských
skupín 7 360 funkčných
alebo opraviteľných ťažkých a stredných zbraní,
ktoré boli sústredené do
strážených skladov – pozn.
aut.

57Vytvárajú sa štyri PRT:
Herát (americké velenie),
Farah (americké velenie),
Ghor (litovské velenie)
a Baghdis (španielske velenie). Na podporu ich činnosti je vytváraná logistická
základňa v Heráte (taliansko-španielske velenie) –
pozn. aut..
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Najdôležitejšou previerkou akcieschopnosti ISAF bola podpora pri organizácii a zaistení bezpečnosti počas prezidentských
volieb, ktoré sa v Afganistane uskutočnili v októbri 2004. Po veľkom úsilí sa členským krajinám NATO podarilo zvýšiť silu jednotiek v misii ISAF tak, že k 1. októbru 2004 dosiahla počet 9 tisíc
vojakov [15]. Vo významnej miere to prispelo k bezproblémovému priebehu volieb, keď vysoká účasť voličov znamenala kľúčový
míľnik v procese politickej konsolidácie a vytvorila podmienky pre
ďalšie pokračovanie rekonštrukcie a obnovu krajiny.
Na stretnutí Severoatlantickej rady na úrovni ministrov
zahraničných vecí dňa 9. decembra 2004 boli pre misiu ISAF
spresnené úlohy pre najbližšie obdobie. V priebehu roku 2005
bude pokračovať rozširovanie jej pôsobností do ďalších oblastí
a popri severnej časti Afganistanu začnú Provinčné rekonštrukčné
tímy (PRT) operovať aj v západnej časti krajiny. Vojenské jednotky Aliancie budú naďalej spolupracovať s afganskými vládnymi orgánmi pri zaisťovaní bezpečnosti, pri zhromažďovaní
zbraní56 od miestnych polovojenských skupín a prispejú aj k potieraniu obchodu s narkotikami. [23]
Politické rozhodnutia Severoatlantickej rady sa začali uskutočňovať od 10. februára 2005, keď velenie misie ISAF oznámilo
rozšírenie svojej pôsobnosti na západné oblasti Afganistanu.
V dôsledku tohto kroku sa už celá polovica afganského územia
stala operačným priestorom jednotiek NATO.57 Ich úlohy nemajú len vojenský rozmer a ako ukazuje úspešná koncepcia PRT,
misia ISAF sa dokázala vyrovnať aj s ďalšími úlohami typickými
pre také operácie krízového manažmentu, ktoré majú charakter
vytvárania mieru (peace-building) a postkonfliktnej stabilizácie (postconflict stabilisation). Pri uskutočňovaní týchto úloh sa jednotky
NATO zapojili aj do spolupráce s ďalšími aktérmi pôsobiacimi na
území Afganistanu – Asistenčnou misiou OSN, Európskou úniou
a s humanitárnymi mimovládnymi organizáciami.
V súčasnosti pred misiou ISAF stojí výzva prehĺbiť vzájomnú
koordináciu so spojeneckými jednotkami zapojenými do operácie
„Enduring Freedom“ – „Trvalá sloboda“, ktoré sú v Afganistane
pod velením USA nasadené proti ozbrojencom zvrhnutého vládneho hnutia Taliban a skupinám teroristickej organizácie al-Káida.
Bude to úlohou nového velenia, keďže k pravidelným zmenám na
veliteľských postoch misie ISAF dochádza aj po jej prevzatí pod
velenie NATO. Dňa 9. 8. 2004 bol kanadský genpor. R. Hillier vy-
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striedaný francúzskym genpor. J. L. Py, veliteľom mnohonárodnej
jednotky EUROCORPS.58 Po polročnom turnuse došlo k ďalšiemu striedaniu, keď 13. 2. 2005 velenie nad misiou ISAF prevzal
turecký genpor. E. Erdagi. K tomuto dňu bolo v rámci misie ISAF
nasadených viac ako 8 tisíc vojakov členských a partnerských krajín NATO [16].
Na rozdiel od operácie krízového manažmentu v Afganistane,
ktorá má politickú podporu všetkých členských krajín Aliancie,
v prípade misie v Iraku sú stále citeľné dozvuky vnútornej
roztržky, ku ktorej došlo na začiatku roku 2003. V dôsledku toho
je pôsobenie NATO v Iraku omnoho menšie ako v Afganistane
a rozsah irackej misie zodpovedá úrovni dosiahnutého politického kompromisu. Tento sa zrodil pri príležitosti Istanbulského
summitu v júni 2004 a má minimalistický charakter. Nadväzoval
na kompromis v Bezpečnostnej rade OSN, ktorá prijala rezolúciu 1546/2004 a legitimizovala proces preberania moci irackou
dočasnou vládnou radou a neskôr regulárnou vládou vytvorenou
na základe slobodných a demokratických volieb. K odovzdaniu
kompetencií irackej dočasnej vláde došlo 28. júna 2004 a jej
predseda I. Alláwí požiadal NATO o poskytnutie pomoci pri
výcviku irackých bezpečnostných síl.
Najvyšší politickí predstavitelia Aliancie reagovali na túto žiadosť
pozitívne a schválili misiu určenú pre Irak. Jej charakter sa po
skončení Istanbulského summitu stal predmetom polemických
diskusií, ale napriek tomu sa našla vôľa začať s prípravnými krokmi.
K vytvoreniu zárodku tzv. Výcvikovej implementačnej misie v Iraku
NTIM-I (NATO Training Implementation Mission in Iraq) došlo pod
velením holandského genmjr. C. Hilderinka už v priebehu leta 2004.
Prvých 50 vojakov tejto misie bolo v Iraku nasadených od 14. augusta 2004 s úlohou preskúmať všetky možnosti výcviku irackých
bezpečnostných síl ako na ich domácom území, tak aj v zahraničí
[27]. Zahájenie misie NTIM-I a pokračujúca podpora mnohonárodnej divízie Stred-Juh pod velením Poľska viedli k definitívnemu
etablovaniu sa Aliancie v Iraku.
V období do novembra 2004 bol pre potreby misie NATO
v Iraku vypracovaný a schválený operačný koncept a operačný plán
a dôraz bol položený na výcvik irackých bezpečnostných síl priamo
na území krajiny. Avšak zvýšenie početného stavu misie NTIM-I sa
v pôvodnom termíne (koniec roku 2004) dosiahnuť nepodarilo
[14]. Proces formovania misie NATO v Iraku urýchlilo rozhodnu-
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58EUROCORPS je zložený
z jednotiek Francúzska, Nemecka, Španielska, Belgicka
a Luxemburska. Jeho veliteľské štruktúry boli počas
pôsobenia genpor. J. L. Py
využité pre potreby misie
ISAF – pozn. aut.
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59Bližšie v kapitole Hersi, A.

– Korba, M.: Európska únia
ako bezpečnostný aktér –
pozn. aut
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tie Severoatlantickej rady na úrovni ministrov zahraničných vecí,
ktorí sa 9. decembra 2004 definitívne zhodli na jej podobe a charaktere. Dňa 16. decembra 2004 bola misia premenovaná na NTMI (NATO Training Mission – Iraq) a boli určené jej tabuľkové stavy
v počte 361 vojakov (lektori, školitelia, výcvikoví poradcovia a zabezpečovací personál). Jej hlavnou úlohou je vybudovanie a prevádzkovanie Výcvikového, vzdelávacieho a doktrinálneho centra
(TEDC – Training Education and Doctrine Centre) v Ar Rustimája pri
Bagdade, ktoré bude mať za úlohu pripravovať stredné a vyššie
dôstojnícke kádre irackých bezpečnostných síl [24]. Druhou úlohou NTM-I je sprostredkovanie výcviku za hranicami Iraku, ktorý
ponúkajú niektoré členské štáty Aliancie v školiacich a výcvikových
zariadeniach na vlastnom území.
Kľúčový politický impulz pre ďalší rozvoj misie prišiel spolu
s výsledkami prvých slobodných a demokratických parlamentných
volieb, ktoré sa v Iraku konali 30. januára 2005. Masová účasť
voličov a ich bezproblémový priebeh vytvorili podmienky na prehĺbenie kompromisu medzi členmi Aliancie v otázke jej pôsobenia v Iraku. Pri príležitosti pravidelného stretnutia ministrov
obrany členských štátov, ktoré sa uskutočnilo 10. 2. 2005 v Nice,
generálny tajomník NATO J. de Hoop Scheffer prehlásil, že
cieľom misie NTM-I bude každoročne vyškoliť a vycvičiť minimálne 1 000 stredných a vyšších irackých dôstojníkov. Konštatoval, že k danému dňu je v Iraku pod velením Aliancie rozmiestnených 109 vojakov a ich celkový počet dosiahne 361 [38].
V období rokov 2004 – 2005 bola najväčšia pozornosť politických a vojenských predstaviteľov členských krajín Aliancie zameraná na vojensky najnáročnejšiu misiu ISAF v Afganistane a na
politicky najcitlivejšiu misiu NTM-I v Iraku. V ich tieni ostávali
misie na Balkáne v Bosne a Hercegovine (SFOR) a v Kosove
(KFOR). V oboch prípadoch išlo o dlhodobo etablované operácie krízového manažmentu, ktoré sa po roku 1995, respektíve po
roku 1999 v prípade Kosova, dostali do pokročilej fázy vytvárania
mieru (peace-building). Dňa 2. 12. 2004 bola misia SFOR po úspešnom dosiahnutí svojich cieľov oficiálne ukončená a velenie nad
vojenskými jednotkami rozmiestnenými na území Bosny a Hercegoviny prevzala Európska únia.59
V prípade misie KFOR neboli ešte dosiahnuté všetky ciele a vojenská prítomnosť jednotiek NATO v Kosove ostáva nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie postkonfliktnej stabilizácie
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a hospodárskej rekonštrukcie tejto oblasti. V neposlednom rade je
aj predpokladom politického riešenia otázky štatútu Kosova, ktorá
bude od polovice roku 2005 predmetom negociácií medzi predstaviteľmi Srbska a Čiernej hory, kosovskej vlády a medzinárodných organizácií pôsobiacich v Kosove. Na bezpečnostnú situáciu
v tomto politicky citlivom období bude dohliadať 19 000 vojakov
KFOR, nasadených v rámci štyroch mnohonárodných brigád
(Priština, Mitrovica, Uroševac a Prizren) pod velením francúzskeho genpor. Y. de Kermarbona [20].
Poslednou operáciou krízového manažmentu, ktorá sa realizuje
pod velením Aliancie, je misia „Active Endeavour“ – „Aktívne
úsilie“ v oblasti Stredozemného mora. Začala už v októbri 2001
a predstavovala príspevok NATO k medzinárodnému boju proti
terorizmu. Ide o námornú hliadkovaciu a eskortnú operáciu, ktorá
mala pôvodne za úlohu zaistiť vojenskú prítomnosť Aliancie vo
východnej časti Stredozemného mora v období bojových operácií
USA v Afganistane. V dôsledku teroristického útoku na francúzsky
tanker v Indickom oceáne pristúpilo NATO k preventívnemu opatreniu a od februára 2003 rozšírilo geografickú pôsobnosť tejto
misie aj na frekventovanú lodnú oblasť Gibraltárskej úžiny. Dňa
16. marca 2004 bola pôsobnosť misie „Active Endeavour“ –
„Aktívne úsilie“ opäť rozšírená a pokryla už celú oblasť Stredozemného mora. V súčasnosti sú do misie zapojené 2 námorné
operačné zoskupenia pod nemeckým a španielskym velením, ktoré
disponujú 26 vojenskými plavidlami [1].

Posilňovanie vzťahov s partnermi NATO
Ak sme spomínali, že spojenecké rozpory výrazne vstupovali do
formovania aliančnej agendy, ako aj verejnej mienky o nej, azda
najviac bola nimi ovplyvnená oblasť partnerských vzťahov
NATO s ďalšími krajinami. Hoci v nich v niektorých aspektoch
došlo k pomerne značnému posunu, dosiahnuté výsledky nemožno preceňovať. Aj keď v istom momente môžu byť hodnotené kladne, iný pohľad odhalí ich obmedzenia vyplývajúce nielen z taktických, ale i strategických rozdielov medzi kľúčovými
spojencami v rámci Aliancie.
Platí to aj o značne vyzdvihovanej Istanbulskej iniciatíve spolupráce
(Istanbul Cooperation Initiative – ICI), ktorej zakladajúci dokument
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bol tiež jedným z produktov summitu v Istanbule. Iniciatíva ide
ruka v ruke s novou stratégiou Stredomorského partnerstva,
pričom Aliancia pri jej koncipovaní v podstate vychádzala zo
značne diskutovaného amerického termínu „Širší Stredný východ“. Ten sa dostal do povedomia svetovej verejnosti v prvej
polovici 2004, keď administratíva G. Busha pripravila kontroverzný plán pomoci a rozvoja krajín Stredného východu a Afriky,
ktorý oficiálne predostrela na summite krajín G-8 v júni 2004, no
s ktorým predstavitelia USA pracovali už podstatne skôr.60
ICI by sa malo stať ďalším z nástrojov staronovej geografickostrategickej politiky NATO, ktorej hlavným motívom je záujem
o akúkoľvek oblasť sveta, dianie v ktorej by mohlo mať nejaký
vplyv na bezpečnosť a stabilitu Aliancie ako takej. Iniciatíva sa
pritom zameriava na podporu reforiem v širokom spektre krajín
Stredného východu, ktoré by mali napomôcť k stabilizácii celého
regiónu. Konkrétne by malo ísť o pomoc v boji proti terorizmu
(výmena informácií, spolupráca na mori, ochrana hraníc), kontrole
šírenia zbraní hromadného ničenia, pomoc pri reforme ozbrojených síl, výcviku a modernizácii obranných štruktúr a pod. Ako
však poznamenáva Tomáš Valášek, riaditeľ bruselskej pobočky
Centra pre obranné informácie, Iniciatíva je skôr triumfom diplomacie ako výsledkom reality. Jej zakladajúci dokument je totiž až
nezvyčajne opatrný, keďže je plný varovaní, čím iniciatíva nie je
a k čomu nepovedie [42]. Schválením v tejto podobe sa tak vlastne
opäť – hoci nie priamo a otvorene ako v prípade Iraku – potvrdili
názorové rozdiely medzi spojencami vnútri NATO. Ich politika
voči Strednému východu totiž vykazuje výrazné odlišnosti.
K istým zmenám došlo i v základnom partnerskom rámci
Aliancie, ktorým zostáva PfP a EAPC. Istanbulský summit vyjadril
snahu sústrediť sa na vojenskú operabilitu a transformáciu partnerských krajín. V tejto súvislosti je NATO pripravené poskytnúť
partnerom zvýšený priestor na spoluprácu hlavne v oblasti zmien
vo vojenstve v rámci Koncepcie operačných spôsobilostí. Bol tiež prijatý
nový nástroj na podporu budovania demokratických a obranných
inštitúcií tzv. Partnerský akčný plán na budovanie obranných inštitúcií.
Z geografického hľadiska sa aliancia netají zvýšeným záujmom
o regióny Kaukazu a Strednej Ázie, čo dokazuje i vyslanie dvoch
styčných dôstojníkov na Kaukaz a špeciálneho vyslanca pre pôsobnosť v stredoázijských krajinách. Aliancia v tejto súvislosti
vysoko ocenila i spoločné rozhodnutie Gruzínska, Azerbajdžanu
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a Uzbekistanu vytvoriť individuálne partnerské plány (Individuálny akčný plán partnerstva – Individual Partnership Action Plan).
Hoci po poslednej vlne rozšírenia má PfP stále úctyhodný počet
20 členov, pričom Aliancia deklaruje snahu o rovnomernú spoluprácu s každým z nich, špecifickú partnerskú pozíciu si napriek
tomu udržiavajú Ukrajina a Rusko. Pre prvého z nich bol rok 2004
obdobím zásadných zvratov a to nielen vnútropoliticky, ale i v relácii k Severoatlantickej aliancii (ktoré z vnútropolitických zmien
vyplynuli). V Istanbule sa postoj spojencov k východnému susedovi Slovenska nevymykal z tradičných rámcov poznačených
obavami Aliancie o demokratickú budúcnosť tejto krajiny. Napriek
účasti vtedajšieho prezidenta L. Kučmu a jeho ubezpečeniam, že
Ukrajina je odhodlaná uskutočniť všetky významné a nevyhnutné
demokratické, ekonomické, vojenské a obranné reformy, posilniť
vládu, slobodu slova a médií, Istanbulský summit pripomenul, že
dianie v krajine „vytvára otázky, či sa v nej dodržiavajú a ochraňujú ľudské práva a demokratické hodnoty“ [9].
No približne o osem mesiacov neskôr už bola situácia diametrálne odlišná. To už mala Ukrajina za sebou „oranžovú revolúciu“, ktorá vyniesla do prezidentského kresla „prozápadne“ orientovaného V. Juščenka.61 Nová hlava štátu viedla delegáciu i na bruselskom stretnutí predstaviteľov aliancie 22. 2. 2005. Deň pred ním sa
americký prezident G. Bush nechal počuť, že Ukrajina patrí a mala
by byť prijatá do euroatlantickej rodiny, samozrejme pod podmienkou že Juščenkova administratíva uskutoční nevyhnutné reformy.
Oveľa silnejšie sa však v rovnaký deň vyjadril generálny tajomník
J. de Hoop Scheffer, podľa ktorého NATO musí dať novému ukrajinskému prezidentovi a vláde čas na formulovanie svojej zahraničnej politiky a až potom nastane čas definovať novú úroveň vzťahov medzi oboma partnermi [4, 39]. Prirodzenú opatrnosť Aliancie
si však pravdepodobne uvedomujú aj v samotnom Kyjeve. V. Juščenko totiž zatiaľ nepožiadal o členstvo, zdôraznil len, že euroatlantická integrácia sa stala strategickým cieľom Ukrajiny.
Podstatne rezervovanejšie a triezvejšie postoje pretrvávajú vo
vzťahu NATO – Rusko. Výrazným vplyvom naň bolo rozšírenie,
na ktoré Rusko v deklaratívnej rovine zareagovalo veľmi ostro.
Nepriateľské reakcie sa týkali predovšetkým pobaltských štátov,
pretože ich začlenením do Aliancie sa tá priblížila až k ruským
hraniciam. Z pochopiteľných dôvodov je Moskva proti ďalšiemu
rozširovaniu, pre ktoré podľa ruského prezidenta V. Putina neexis-

5

61Príčinou revolúcie bola
falzifikácia výsledkov 2. kola prezidentských volieb.
Ukrajinský najvyšší súd vyhlásil výsledky za neplatné
a nariadil opakovanie 2. kola volieb – pozn. aut.
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62Rusko stále chápe rozširovanie NATO smerom na
východ ako zaberanie teritória svojho vplyvu. Na to
do istej miery vplýva i (hlavne medzi verejnosťou rozšírená) akási nostalgia za
niekdajším postavením Ruska resp. Sovietskeho zväzu.
Rusko totiž začiatkom 90.
rokov počítalo skôr s oslabovaním NATO ako s jeho
posilňovaním a rozširovaním – pozn. aut.
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tuje opodstatnený dôvod. S nevôľou sa díva hlavne na ukrajinské
plány, keďže prípadným vstupom Ukrajiny do NATO by s ním
Rusko zdieľalo až 1 600 kilometrovú hranicu.62 Napriek týmto politickým antagonizmom však spolupráca vo vojenskej oblasti tak
s Ruskom, ako aj s Ukrajinou prebiehala veľmi uspokojivo. Obe
krajiny ponúkli v roku 2004 aktívne zapojenie sa do protiteroristickej operácie „Active Endeavour“ uskutočňovanej v Stredozemnom mori, pričom ruské jednotky sa už počas roku 2005
v oblasti zúčastnia na spoločnej misii námorného dohľadu. Ruské
a aliančné sily uskutočnili i spoločné cvičenia protiraketovej obrany
v Colorado Springs (marec 2004) a zaisťovania ochrany pri civilnom ohrození v Kaliningrade (jún 2004). K úspechu cvičení vo
veľkej miere prispel vznik Ruského vojenského úradu spojovacieho oddelenia v SHAPE v Monse, ako aj Vojenskej spojovacej
misie NATO v Moskve. Rusko ponúklo i možnosť podporiť jednotky ISAF v Afganistane, ku konkrétnej dohode však zatiaľ
nedošlo. Naopak Ukrajina poskytla svoje jednotky nielen ISAF, ale
i misii KFOR v Kosove. Významná je tiež dohoda s Kyjevom o likvidácii streliva a ľahkých zbraní na ukrajinskom území, ktorá je
súčasťou projektu podpory modernizácie ozbrojených síl. Podľa
nej by počas 12 rokov v štvoretapovom procese malo byť zlikvidovaných 133 tisíc ton zbraní a munície.
Taktiež Balkán ako celok pútal pomerne značný záujem NATO.
Hlavne Bosna a Hercegovina čakala, ako sa Aliancia napokon
postaví k otázke ukončenia misie SFOR pôsobiacej na jej území
a k žiadosti na členstvo krajiny v programe Partnerstvo za mier
(Partnership for Peace – PfP). Kým v prvom prípade NATO
odpovedalo kladne, začlenenie Bosny do PfP nateraz zamietlo. Aj
tento krok bol očakávaný, pretože z Bruselu sa už niekoľko mesiacov pred Istanbulským summitom objavovali kritické signály,
podľa ktorých Bosna a Hercegovina zlyháva pri spolupráci s Medzinárodným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu (ICTY)
a pri stíhaní vojnových zločincov.
Hoci to niektorí experti pokladajú za jedinú skutočnú prekážku
členstva krajiny v PfP63, pravdou je, že aliancia má i niekoľko
ďalších závažných výhrad. Oceňuje síce vojenské reformy (predovšetkým zavedenie jednotného velenia trom armádam), väčšina
z nich však podľa nej prebieha len pod silným tlakom medzinárodnej komunity. V krajine tiež stále chýbajú štruktúry zabezpečujúce
vymožiteľnosť práva a rozvinutie efektívnej bezpečnosti. Istanbul-
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ský summit, ale i zasadnutie ministrov zahraničných vecí v Bruseli
v decembri 2004, ako aj celý rad individuálnych vyjadrení predstaviteľov NATO tak jasne deklarovali, že len splnenie všetkých
14 úloh stanovených ako podmienka pre vstup do PfP otvorí
Bosne dvere k tomuto partnerstvu.
V zásade rovnaký záver platí i vo vzťahu k Srbsku a Čiernej
hore. Tá síce podľa hodnotení Aliancie urobila v uplynulom
období pokrok v reforme obrany a v zlepšovaní vzťahov so susedmi, potrebné je však uskutočnenie ďalších krokov hlavne vo väčšej
zaangažovanosti vlády do otázok súvisiacich s riešením problému
Kosova. Samozrejme, nemožno opomenúť ani nedostatočnú
spoluprácu s haagskym tribunálom.

Transatlantické vzťahy
Už sme dostatočne spomenuli, že uplynulý rok 2004 bol pre Alianciu predovšetkým rokom hľadania spoločnej cesty pri prekonávaní
minulých sporov ohľadom irackej krízy. Niektoré vyjadrenia zainteresovaných politických lídrov pritom neponúkali príliš veľké
nádeje, že by toto hľadanie zhody mohlo skončiť pre obe strany
prijateľným kompromisom. Napriek tomu však výsledky Istanbulského summitu a obzvlášť udalosti zo začiatku roku 2005 ukázali,
že hranica medzi politickými a taktickými záujmami a deklarovanými postojmi môže byť niekedy tenká. Došlo totiž k „zabudnutiu na
staré spory“, ktoré je síce v tejto chvíli predčasné hodnotiť ako
skutočné nájdenie zhody, je však minimálne istým predpokladom
k pozitívnejšiemu vývoju vnútri NATO v budúcnosti.
Dôležitým krokom ku kompromisom bolo víťazstvo G. Busha
v prezidentských voľbách v októbri 2004. V jeho inauguračnom
prejave ako aj v prejave o stave únie sa totiž objavili vyhlásenia
o potrebe obnovenia euroatlantických vzťahov, ktoré mali byť
dôkazom snahy o novú zahraničnú politiku USA vo vzťahu
k spojencom [7]. Francúzska i nemecká politická špička zareagovala na Bushove slová síce kladne, no jedným dychom pripomenula, že vzťahy musia byť založené len na partnerstve a ničom inom
[13]. Priestorom na vzájomné vyjasnenie si pozícií mal byť stretnutie politických lídrov Aliancie v Bruseli vo februári 2005.
Krátko pred ním však rozvíril hladinu nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý v prejave na 41. Mníchovskej konferencii
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o bezpečnostných otázkach spochybnil súčasnú úlohu NATO,
ktoré už podľa neho nie je hlavným miestom, kde transatlantickí
partneri diskutujú a koordinujú svoju stratégiu. Navrhol pritom,
aby po vzore spoločných výborov OSN vznikol výbor nezávislých
expertov USA a Európskej únie, ktorý by do roku 2006 na základe
vlastnej analýzy predložil šéfom vlád členských krajín správu
s novými ideami na transformáciu Aliancie [37]. Približne dvojtýždňové obdobie medzi konferenciou a bruselským stretnutím tak
vyplnili diskusie o opodstatnenosti či neopodstatnenosti Aliancie
a jej role v medzinárodnom bezpečnostno-politickom systéme.
Nemecký kancelár čelil nesúhlasu z mnohých strán – azda najväčšej od generálneho tajomníka NATO a prezidenta USA. J. de
Hoop Scheffer kritiku odmietol s tým, že Aliancia už teraz
prechádza reformným procesom a nové grémium nepotrebuje. Až
keď sa G. Schröder ako i jeho minister zahraničných vecí J. Fischer
poponáhľali s vysvetlením, že Nemecku ide o posilnenie NATO
a nie (ako bol podľa nich prejav mylne interpretovaný) jeho oslabenie, šéf Aliancie výzvu na reformu podporil. V rozhovore pre
nemecký denník Süddeutsche Zeitung uviedol, že súhlasí s tým,
aby sa NATO opäť stalo politickým fórom a bolo viac vtiahnuté
do politických diskusií [29]. Sám preto pripravil návrhy na zmeny,
ale za odmietnutím Schröderovho návrhu na vytvorenie diskusného výboru mimo Aliancie si však stál. Americký prezident zase
nemeckému kancelárovi kontroval vyhlásením, že NATO je aj
v súčasnosti životaschopnou organizáciou, ktorá naďalej zohráva
ústrednú úlohu pri zaisťovaní medzinárodnej bezpečnosti [8].
Bruselské stretnutie aliančných lídrov sa teda nieslo na platforme
obnovenej debaty o zmysle existencie NATO. Ani táto nemeckým
kancelárom mierne rozbúrená hladina však nezabránila tomu, aby
sa leitmotívom stretnutia stali slová zmierenie a zabudnutie. Za potvrdenie zakopania vojnovej sekery sa pritom vyhlasovali nielen osobné stretnutia medzi prezidentmi G. Bushom, J. Chiracom a kancelárom G. Schröderom plné porozumenia, ale hlavne spoločná
deklarácia členských štátov o pomoci Iraku pri výcviku jeho
bezpečnostných síl. No hoci politici svorne deklarovali, že roztržka pre irackú vojnu je už minulosťou, deklarácia je zatiaľ len minimálnym výsledkom. Prinajmenšom pre Irak, pretože k dohode
o celkovom rozsahu pomoci stále nedošlo.
Čo je však z hľadiska Aliancie dôležitejšie, aj naďalej pretrvávajú medzi spojencami strategické rozdiely. Hlavné štiepenie však
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nejde po americko-európskej línii (hoci existujú príklady i takéhoto nesúladu), ako sa to nezriedka zjednodušene prezentuje. Naopak, kľúčové odlišnosti pretrvávajú vnútri Európy. Nie je totiž
napríklad jasný postoj niektorých štátov k tomu, ako bude NATO
narábať s teroristickou hrozbou. Otázniky vyvolávajú i možnosti
v nachádzaní konsenzu medzi rozdielnymi prístupmi niektorých
európskych krajín a USA k riešeniu blízkovýchodnej otázky.
Navyše v rovine nejasností ostáva zatiaľ i to, nakoľko sú Spojené
štáty skutočne pripravené priznať svojim európskym partnerom
vplyv pri príprave atlantickej agendy a naopak nakoľko je Európa
pripravená prevziať svoj podiel zodpovednosti pri zaisťovaní
globálnej bezpečnosti a pri medzinárodnom krízovom manažmente. Jej súčasné bezpečnostné spôsobilosti totiž ani zďaleka
nezodpovedajú jej politickým ambíciám.

Implikácie pre Slovenskú republiku
Integrácia do euroatlantických bezpečnostných štruktúr a európskych politických štruktúr úspešne vyriešila individuálne bezpečnostné problémy Slovenskej republiky súvisiace s jej geostrategickým postavením na periférii Európy a absenciou dôveryhodných bezpečnostných garancií. Na druhej strane, súčasné globálne
medzinárodné prostredie stavia pred SR nové bezpečnostné problémy, ktoré však už nemajú individuálny charakter, ale týkajú sa
v rovnakej miere aj ostatných členských štátov NATO a EÚ.
V prvom rade ide o dilemu medzi aktívnym a pasívnym prístupom
k riešeniu bezpečnostných kríz. Druhým, rovnako závažným
problémom, je dilema medzi tzv. „euroatlantickou“ a tzv. „euroautonomistickou“ zahranično-politickou a bezpečnostnou orientáciou SR.
V prípade prvej dilemy SR stojí pred voľbou medzi rolou
aktívneho prispievateľa ku globálnej bezpečnosti a rolou pasívneho konzumenta bezpečnosti poskytovanej ostatnými spojencami.
Riešenie tejto dilemy sa bude odvíjať od troch predpokladov.
Prvým bude politický konsenzus na úrovni straníckych elít,
druhým bude verejná podpora slovenskej spoločnosti a tretím
predpokladom bude spôsobilosť Ozbrojených síl SR zapojiť sa
do zahraničných operácií krízového manažmentu. Zatiaľ čo prvý
a druhý predpoklad závisia od vnútropolitického vývoja a sú vývo93
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jom po parlamentných voľbách v roku 2006, tretí predpoklad
závisí od úspešnosti transformácie OS SR.
V prípade druhej dilemy ide o voľbu medzi „euroatlantickou“
a „euroautonomistickou“ zahranično-politickou a bezpečnostnou
orientáciou. Tento problém bol otvorený až po získaní pozvánky
na vstup do NATO v novembri 2002 a do EÚ v decembri 2002,
keď v slovenskej domácej politickej a odbornej debate začala
rezonovať aj otázka strategickej orientácie SR v rámci oboch organizácií. V súvislosti s integráciou Slovenskej republiky do NATO
a EÚ sa na pozadí tejto debaty začala formovať aj debata
o ďalších prioritách slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky pre obdobie po marci a máji 2004.
V súčasnosti ešte nie je možné s definitívnou platnosťou odpovedať na otázku, akú rolu zaujme Slovenská republika v NATO
a EÚ. Aj keď iracká kríza v roku 2003 poslúžila ako akcelerátor
formovania zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky SR
v nových podmienkach, tento proces ešte nie je ukončený. Ide
o strednodobý proces, ktorý nie je viazaný len na jedno volebné
obdobie, ale odvíja sa od vytvorenia trvalo udržateľného politického a verejného konsenzu. Za pôsobenia súčasnej vládnej koalície bude zahraničná, bezpečnostná a obranná politika SR až do
parlamentných volieb v roku 2006 proaktívna a „euroatlantická“.
Avšak so zmenou vnútropolitickej konštelácie môže dôjsť aj
k zmene charakteru tejto politiky a celkovej strategickej orientácie
SR, pretože politický a verejný konsenzus o týchto otázkach sa
ešte nepodarilo dosiahnuť.
Napriek tomu, že proces formovania zahraničnej, bezpečnostnej
a obrannej politiky SR bude dlhý a odpovede na dve existujúce dilemy sa budú hľadať až v strednodobom časovom horizonte, už
v súčasnosti je možné zadefinovať základný rámec želateľného
konsenzu. Najdôležitejším princípom zahraničnej, bezpečnostnej
a obrannej politiky SR by mala byť snaha, aby sa Slovenská republika postupne stávala prispievateľom k regionálnej a globálnej
bezpečnosti a neostávala len jej konzumentom. Len takýmto spôsobom sa SR stane rešpektovaným medzinárodným aktérom
a dôveryhodným spojencom. V kontexte integrácie by prioritným
štátnym záujmom SR mala byť snaha zabrániť vlastnej marginalizácii v rámci NATO a EÚ. Prirodzený tlak integračného jadra,
tvoreného veľkými európskymi štátmi presadzujúcimi vlastné záujmy, by Slovenská republika mala kompenzovať blízkymi vzťahmi
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s USA. Rovnakú stratégiu uplatňujú aj ďalšie stredoeurópske
a východoeurópske nové členské krajiny a prispievajú tak k vytváraniu pre nich výhodnej rovnováhy v rámci NATO aj EÚ.
V prípade dosiahnutia takéhoto vnútropolitického a verejného
konsenzu bude Slovenská republika musieť venovať patričnú
pozornosť najmä praktickej realizácii svojej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Efektívne využitie možností a nástrojov NATO a EÚ k obhajobe vlastných štátnych záujmov je možné
len za podmienky existencie domáceho konsenzu a koherentnej
vonkajšej politiky.
V súvislosti so Severoatlantickou alianciou to bude vyžadovať
naplnenie niekoľkých predpokladov. Prvým z nich bude definitívne zavŕšenie transformácie bezpečnostnej kultúry a zmeny
strategického myslenia. V súčasnom globálnom medzinárodnom
prostredí už nie je možné čeliť bezpečnostným hrozbám rovnakým spôsobom ako v minulosti a sústreďovať sa len na teritoriálnu obranu štátu. Naopak, ozbrojené sily je potrebné pripravovať na nasadenie za hranicami v expedičných operáciách krízového manažmentu všade tam, kde sa objavia fenomény ohrozujúce územie a občanov Slovenskej republiky a jej spojencov. Na
prevenciu a elimináciu týchto hrozieb a na projekciu stability do
oblastí mimo hraníc SR je potrebné, aby reforma Ozbrojených síl
SR viedla k spôsobilosti v dostatočnom počte generovať expedične použiteľné, rýchlo nasaditeľné a dlhodobo udržateľné vojenské jednotky.
Druhým predpokladom efektívneho pôsobenia SR v rámci
NATO je podpora mnohonárodnej vojenskej spolupráce a spoločného financovania chýbajúcich vojenských spôsobilostí. Slovenská republika je rovnako ako väčšina ďalších členov Aliancie
malou krajinou s limitovanými ľudskými zdrojmi a obmedzeným
hospodárskym potenciálom. Prístup k využitiu najmodernejších
a prevádzkovo nákladných vojenských kapacít môže získať len
prostredníctvom financovania spoločných projektov NATO.
Spolufinancovanie je preto jeden z najlepších spôsobov, ako racionálne nakladať s limitovanými rozpočtovými zdrojmi určenými na
obranu Slovenskej republiky.
Tretím predpokladom udržania SR v hlavnom prúde transformácie Aliancie je revízia štruktúry výdavkov na obranu. V prípade
neplánovaného nasadenia expedičných jednotiek OS SR, ku ktorému dochádza v prípade rýchlej eskalácie neočakávanej bezpečnost95
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nej krízy, operačné náklady týchto jednotiek sa financujú na úkor
ostatných častí rozpočtu rezortu obrany. Dochádza k odčerpávaniu
zdrojov najmä z modernizačných a akvizičných programov a paralyzuje sa systém dlhodobého obranného plánovania. Pred Slovenskou republikou stojí výzva, aby v dohľadnej dobe reformovala
svoj systém financovania a zaviedla doplnkovú položku v rozpočtovej rezerve ministerstva obrany, respektíve priamo v rezerve
vlády, ktorá by bola určená na financovanie zahraničných misií.
Štvrtým východiskom pre úspešnosť slovenského pôsobenia
v aliancii je podpora ďalšieho posilňovania partnerstiev a politiky
otvorených dverí. SR pritom musí pôsobiť širokospektrálne. Jednak by mala pokračovať vo svojich aktivitách smerom ku krajinám
západného Balkánu a to nielen k členom Akčného plánu pre členstvo (MAP), ale podporovať i kroky vedúce k prijatiu Bosny
a Hercegoviny a Srbska do Partnerstva za mier (PfP). No okrem
zameriavania sa na oblasti dlhodobejšieho záujmu je potrebné
venovať zvýšenú pozornosť republikám Kaukazu, Strednej Ázie,
Stredomoria a krajinám Istanbulskej iniciatívy spolupráce. V mnohých prípadoch ide o nestabilné štáty s výskytom vnútorného
konfliktu prípadné inej bezpečnostnej hrozby. Poväčšine sú to
však krajiny, ktoré budú mať nezastupiteľnú úlohu v dosahovaní
novodefinovaných cieľov NATO a spolupráca s nimi bude preto
pre efektivitu aliancie ako celku kľúčová. Osobitnú pozornosť
však musí Slovensko venovať Ukrajine a Rusku. Je nevyhnutné,
aby SR využilo svoj potenciál hlavne pri pomoci v bezpečnostnej
reforme Ukrajiny a pri ďalších aktivitách, ktoré by jej mohli
pomôcť k priblíženiu sa, príp. vstupu do NATO. V prípade Ruska
je zase žiaduce posilňovať jeho pozíciu ako najsilnejšieho partnera
NATO, čo si však z ruskej strany bude vyžadovať definitívne
prelomenie istej rezervovanosti k aliancii. V podmienkach Slovenska si to ale bude žiadať zintenzívnenie zanedbaných vzťahov a to
vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach.
A napokon, Slovenská republika nesmie pri presadzovaní svojej
euroatlantickej politiky zabúdať na európskych spojencov, s ktorými v poslednom čase zaujímala často antagonistické postoje. Je
potrebné naďalej podporovať snahy o prelomenie naštrbenej
dôvery medzi spojencami, ktoré sa výraznejšie prejavovali počas
roku 2004. Je však otázne, ako sa jednotliví členovia postavia
k čoraz silnejšieho trendu premeny NATO z aliancie zameranej na
hodnoty na alianciu s dôrazom na záujmy. Len jasná odpoveď na
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túto otázku, ako aj na ďalšie z nej vyplývajúce totiž napovie, či
transformácia NATO povedie k vytvoreniu skutočne efektívnej
aliancie schopnej reagovať na nové bezpečnostné výzvy, alebo
naopak, dôjde k jej marginalizácii tak často spomínanej začiatkom
90. rokov.
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Slovenská republika rok po vstupe
do NATO: od národného
ku kolektívnemu záujmu (a späť)
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Mário NICOLINI

Úvod
Konsenzus a stabilita
Reforma ozbrojených síl
Príspevok k medzinárodnej bezpečnosti
Euroatlantizmus
Nový prístup k bezpečnosti

Úvod
Príprava na vstup do NATO zmenila Slovensko. Urýchlila spoločenskú transformáciu a otvorila dvere suverénnejšej obhajobe
záujmov v zahraničí. Rok po vstupe pred Slovenskom stoja
urgentné úlohy – odovzdať skúsenosti ďalším štátom, udržať
reformné tempo a definovať vlastné miesto vo svetovej politike.
V priebehu plnenia Akčného plánu členstva sa vykryštalizovali
tri prioritné kritériá, ktoré nakoniec rozhodli o pozvánke na
Pražskom summite v novembri 2002 – pokračovanie demokracie po voľbách, podpora obyvateľov pre členstvo v NATO
a reforma ozbrojených síl.

Konsenzus a stabilita
Pozvánke za člena predchádzali parlamentné voľby, ktoré potvrdili
v úrade jadro pravicovej koalície premiéra Mikuláša Dzurindu.
Slovensko naplnilo kritérium dvoch demokratických volebných
období za sebou a potvrdilo nezvratnosť politického pluralizmu.
Krajina prestala byť rizikom pre seba samu a okolitý svet. Po
ôsmich rokoch demokratického a prozápadného vládnutia žiadna
konfigurácia po voľbách 2006 neohrozí demokraciu doma, postavenie krajiny v zahraničí a transformáciu ozbrojených síl. Politicko-hodnotový spor deväťdesiatych rokov nahradil spor o ekonomický model pre Slovensko 21. storočia. Stabilita vlády a konsenzus v zásadných otázkach bezpečnostnej politiky zvyšujú
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dôveryhodnosť Slovenskej republiky a umožňujú jej prispievať
k napĺňaniu poslania NATO.
Podpora verejnosti pre členstvo v NATO bola pred vstupom
dôležitá najmä pre riziko návratu Vladimíra Mečiara k moci.
V súčasnosti je stabilizovaná na úrovni 55–60 percent. Lepší pohľad na potenciál napĺňať ambície a záväzky členstva však poskytujú komplexnejšie prieskumy, ktoré odhaľujú postoj verejnosti ku
konkrétnym otázkam bezpečnosti, od jej zaradenia v hierarchii
najdôležitejších problémov spoločnosti, cez účasť na zahraničných
operáciách, až po podporu profesionalizácie ozbrojených síl. Viac
než územie štátu je dnes ohrozené jeho tkanivo, píše Chris Donnelly, bývalý poradca generálneho tajomníka NATO pre strednú
a východnú Európu. Bez preventívnej komunikácie témy bezpečnosti bude ťažké vytvoriť novú alianciu medzi štátom a občanom potrebnú na elimináciu nových hrozieb, predovšetkým
terorizmu. Pri obhajobe pôsobenia vojakov v zahraničí sa komunikácia príliš obmedzuje na humanitárny rozmer a mandát OSN;
budúcnosť patrí bojovému nasadeniu v „celom spektre operácií“
NATO s možno problematickým medzinárodným mandátom.
Profesionalizácia armády má podporu verejnosti a politických elít.
Výzvou do budúcnosti je regrutácia kvalitného personálu a preklenutie hodnotovej priepasti medzi ozbrojenými silami a laickou
verejnosťou. Tá je realitou vo všetkých krajinách, ktoré sa rozhodli
prejsť na plne profesionálne sily.
Komunikáciu vlády s ostatnými subjektami – ako aj komunikáciu vo vláde samotnej – je potrebné naďalej zlepšovať. Nielen
kroky vlády, ale aj ich podpora poslancami a verejnosťou rozhodnú o tom, či snaha ochrániť a presadiť národný a spoločný záujem
v konkrétnom prípade skončí úspechom alebo zlyhaním.

Reforma ozbrojených síl
Členstvo v systéme kolektívnej obrany a bezpečnosti NATO
prinieslo Slovensku zmluvné bezpečnostné záruky, ktoré umožňujú efektívnu obranu pri maximálnom využití výhod spoločnej
obrany. Členstvom v NATO Slovensko plnohodnotne vstúpilo do
kolektívneho plánovania síl, založeného na vysokých štandardoch
použiteľnosti vojsk. Na Istanbulskom summite v júni 2004 bol
oficiálne prijatý balík Cieľov síl 2004, ktorý tvorí základ pre novú
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štruktúru ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vo výhľade roku
2015 im príprava podľa cieľov síl umožní pôsobenie v širokom
spektre operácií NATO, vrátane kolektívnej obrany a krízového
manažmentu. Slovenská republika sa zaviazala pripraviť v časovom horizonte do konca roka 2007 ako hlavný príspevok mechanizovaný prápor s príslušnými prvkami bojovej podpory a prvkami bojového zabezpečenia, prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a dve ďalšie menšie jednotky. Do konca roku
2010 je záväzkom pripraviť ako hlavný príspevok mechanizovanú
brigádu s kompletnými prvkami bojovej podpory a prvkami bojového zabezpečenia a ďalšie menšie jednotky na úrovni roty. Stíhacie letectvo sa zapojí do integrovaného systému protivzdušnej
obrany NATINEADS.
Finančná náročnosť cieľov síl si vyžiada výraznú redukciu cieľových počtov ozbrojených síl a ich prijatie vedie k výrazným
zásahom do štruktúry síl. Vstup do obranného plánovania NATO
si v priebehu roku 2004 vyžiadal aktualizáciu Modelu 2010, ktorý
bol od roku 2002 základom obranného plánovania, získal Slovensku uznanie v NATO a zaistil mu prestíž v kruhoch partnerov
Aliancie a ašpirantov na členstvo. Dlhodobý plánovací cyklus 2004
vzal do úvahy aj príspevky do obrannej dimenzie Európskej únie,
požiadavky vyplývajúce z nových hrozieb, chyby Modelu 2010,
zlyhania pri jeho realizácii a reálnu nedostupnosť finančných
zdrojov, na ktorých bol postavený.
So vstupom do NATO a Európskej únie do definície národného záujmu vstupuje kolektívny záujem a záujmy ostatných členov. Výzvou do budúcnosti bude dosahovanie kompromisu medzi
individuálnymi a kolektívnymi zámermi – národnou požiadavkou
na vybudovanie síl, v ktorých sú bojové jednotky v rovnováhe
s podpornými a logistickými prvkami a záujmom NATO o získanie najmä druhého typu kapacít.
V aktualizovanej koncepcii Model 2015 reformu armády doplnil plán rozvoja rezortu ako celku. Z hľadiska aktivácie vnútorných rezerv je zásadným momentom reforma ministerstva obrany
a generálneho štábu a ich podriadených zložiek – úradov, štátnych
podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií – naplánovaná k 1. januáru 2006. Do dlhodobého plánu budú zapracované
závery niekoľkomesačného auditu, ktorý odhalil nedostatky v riadení rezortu. Novým momentom je aj zavedenie procesu riadenia
zmeny.
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Dôveryhodnosť Slovenskej republiky posilnilo prevzatie úlohy
vedúcej krajiny v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície v boji
proti terorizmu (explosive ordnance disposal, EOD). Slovensko bude
v tejto oblasti katalyzovať zmeny, ktorými NATO musí prejsť
v adaptácii na nové bezpečnostné hrozby. Logickým pokračovaním
by bolo vybudovanie analyticko-školiaceho strediska (center of excellence) na Slovensku a príspevok do aliančného práporu EOD, ak sa
NATO rozhodne budovať takúto kapacitu. Na Pražskom summite
vyhlásil minister obrany, že ozbrojené sily sa zamerajú na štyri oblasti
špecializácie – ženijné jednotky, ochranu pred zbraňami hromadného ničenia, vojenskú políciu a špeciálne jednotky. V podmienkach
obmedzených zdrojov zameranie špecializácie – budovanie kapacít
v prospech celku nad rámec národných požiadaviek – zostáva nejasným, najmä v oblastiach vojenskej polície a špeciálnych síl.
Hodnotenie rozvoja ozbrojených síl zo strany NATO v októbri
2004 ocenilo celkový prístup k reforme, realizmus plánov a „pozoruhodný“ príspevok do aliančných spôsobilostí v rámci cieľov
síl. Pripomienky plánovačov NATO smerovali k zabezpečeniu
reformy dostatočnými zdrojmi, absencii moderných komunikačných systémov, potrebe zintenzívnenia výcviku a modernizácie
a nutnosť liberalizácie režimu ochrany utajovaných skutočností.
V dlhodobo problémovej oblasti výcviku prišlo v pozemných aj
vzdušných silách k pozitívnym posunom, čoho príkladom je historicky prvé splnenie noriem náletu u pilotov za rok 2004.
Dlhodobý plán 2010 bol založený na alokácii 2 percent hrubého
domáceho produktu pre potreby reformy ozbrojených síl v rámci
rozpočtovej kapitoly ministerstva obrany. Túto úroveň sa nikdy
nepodarilo dosiahnuť a je stále nerealistická, čím vláda neplní záväzok opakovane potvrdený v ústredí NATO a problematizuje plnenie národných – nie aliančných – úloh ozbrojenými silami. Rozpočet na obranu v roku 2004 dosiahol 1,82 percenta HDP, z toho
0,03 percenta išlo nad rámec rozpočtovej kapitoly ministerstva
obrany v rámci výdavkov ostatných rezortov na podporu obrany. [1]
Ani aktuálna diskusia o rozpočtových východiskách do roku
2008 nepredpokladá presiahnutie hranice 1,9 percenta HDP. Je
zrejmé, že obranné výdavky v konfrontácii s inými prioritami
spoločenskej transformácie dosiahli strop – aspoň v krátkodobom
horizonte. Dosiahnutie 2 percent HDP na obranu zostáva v rovine ambície. Väčší dôraz ako doteraz sa kladie na efektívnosť
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vynakladania zdrojov, čo v podmienkach rezortu obrany znamená
v prvom rade zdokonaliť systém obranného plánovania.
Povinný, alikvótne stanovený príspevok Slovenskej republiky
do vojenského rozpočtu a programu bezpečnostných investícií
NATO v roku 2004 predstavoval 97 mil. Sk; v ďalších rokoch
bude tvoriť rádovo 170 mil. Sk, v závislosti od položiek schválených Alianciou [2]. Ďalšie prostriedky si na základe národného
rozhodnutia vyžiada zapojenie do jednotlivých projektov a agentúr Aliancie. Program bezpečnostných investícií (NSIP) otvára
možnosť rozvoja prvkov slovenskej infraštruktúry, napríklad
letiska Sliač, podľa potrieb kolektívnej obrany.
Profesionalizácia armády, prvoradý projekt reformy, je náročným procesom. Ak v roku 2001 poddôstojníci a mužstvo tvorili 9 percent celkových počtov, v roku 2010 budú tvoriť 67 percent. Ročne odchádzajú tisíce vojakov. Za pol dekády slovenské
ozbrojené sily dosiahli generačnú výmenu, ktorá nemá obdoby
v krajinách NATO – každý druhý profesionál prišiel po roku
2001. Srdcom reformy je moderný systém personálneho manažmentu, založený na novom zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov. Výber nových vojakov do profesionálnych ozbrojených síl pokračuje podľa plánov. K 1. marcu 2005 bola armáda
naplnená profesionálmi na 84 percent. V priebehu roku 2004 bolo
rozhodnuté o urýchlení profesionalizácie, čo urýchlilo hľadanie
riešenia outsourcingu služieb poskytovaných vojakmi povinnej
služby. Legislatívne prostredie by malo byť pripravené na profesionálne ozbrojené sily k 1. januáru 2006.
K rozsiahlejším projektom modernizácie príde po ukončení
profesionalizácie. Na jednej strane je pozitívne, že Slovensko nerozhodlo o nákupe drahých zbraňových systémov, ktoré z hľadiska interoperability s NATO nie sú prioritnými a odčerpávajú
zdroje na reformu. Na druhej strane mešká obstarávanie kľúčových prostriedkov, ktoré tvoria „nervový systém“ moderných
armád, najmä informačných a komunikačných systémov. Zdroje
rozpočtované na rozvoj doteraz kanibalizovali výdavky na udržiavanie, personál a neplánované operácie v zahraničí. Proces vyzbrojovania, najmä jeho akvizičná fáza, je chronickým problémom, ktorý spôsobuje neskoré zavádzanie zbraňových systémov
a príliš vysoké ceny na komerčne dostupné vybavenie.
V stálej delegácii, pri hlavných veliteľstvách a v agentúrach
NATO bude celkovo pôsobiť vyše 110 dôstojníkov. Dôležitou
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výzvou pre Slovensko je chápať medzinárodný vývoj, zabezpečiť
plynulosť prevodu medzi spoločným a národným záujmom a pretaviť kolektívne zámery NATO na slovenské podmienky. Nedokáže to bez schopných, motivovaných, mladých ľudí. Achillovou
pätou štátnej správy na Slovensku je skutočnosť, že nedokáže
prilákať najlepších. Trpí nedostatkom civilných odborníkov na
obranu a bezpečnosť. K vyriešeniu problému neprispieva ani personálna politika ministerstva obrany. Chýba systém riadenia civilného personálu a civilné pozície často obsadzujú bývalí vojenskí
profesionáli. Chýba systematická spolupráca s vysokými školami
ako hlavným zdrojom nových zamestnancov. Systém riadenia ľudských zdrojov generálneho štábu ďaleko predstihuje personálnu
prácu ministerstva obrany.

Príspevok k medzinárodnej bezpečnosti
Na Istanbulskom summite podpísal minister obrany memorandum
o porozumení v oblasti strategickej leteckej prepravy, ktoré umožní
využiť spoločné kapacity na rýchle nasadenie slovenských vojakov
do operácií. Na základe záväzku z Pražského summitu pokračovala
angažovanosť v návrhovej fáze kľúčového spoločného projektu
sledovania územia Allied Ground Surveillance, ktorý v roku 2006 prejde do fázy výskumu a vývoja.
Operácie na podporu mieru sú najviditeľnejším prostriedkom
politiky prevencie, ktorej cieľom je formovať bezpečnostné prostredie a nedopustiť konflikt na vlastnom území. Z hľadiska zahraničnopolitických priorít je najdôležitejším príspevkom k medzinárodnej bezpečnosti nasadenie jednotiek v Kosove, Afganistane
a Iraku. Vstup do NATO katalyzoval vyslanie ženijnej čaty do operácie ISAF v Afganistane a prevelenie niekoľkých príslušníkov
ženijnej jednotky v Iraku do výcvikovej operácie NATO. Samotná
ženijná jednotka pokračovala v odmínovacích prácach v medzinárodnej divízii pod poľským velením. Napriek slabej medializácii
si naďalej zodpovedne plnila úlohy mechanizovaná rota československého práporu KFOR v jednotnom operačnom priestore
západného Balkánu. Práve túto jednotku možno zo súčasného
spektra slovenských kontingentov v zahraničí vnímať ako typickú
vojenskú operáciu budúcnosti. Rámcovou výzvou zostáva premietnutie operačných skúseností do prípravy síl.
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V období nedôvery voči NATO a Európskej únii sa slovenská
vláda zameriavala na misie Organizácie Spojených národov. Vstup
do NATO si vyžaduje zosúladenie účasti v operáciách OSN so
záujmami Slovenskej republiky ako člena Aliancie. Ohláseným
zámerom je stiahnutie jednej operácie pod vedením OSN do konca
roku 2006 a posilnenie príspevku do operácií Aliancie (KFOR)
a Európskej únie (Althea) [3]. Vzhľadom na to, že operácie NATO
a EÚ sa uskutočňujú na základe mandátu svetovej organizácie,
posilnenie účasti v nich nepredstavuje oslabenie záväzku Slovenskej republiky voči OSN, ale naopak, snahu o napĺňanie cieľov
OSN v efektívnejšom, spojeneckom rámci.
Po redukcii alebo stiahnutí početne významných misií OSN
(Eritrea a Cyprus) je dnes v zahraničí do 600 vojakov. Z tohto počtu
je asi 120 vojakov v operáciách NATO. Slovensko sa na Istanbulskom summite pridalo k záväzku udržať v zahraničných operáciách
nasadenie zodpovedajúce 8 percentám počtu pozemných síl, čo
v slovenských podmienkach predstavuje 800 vojakov. Dnešný konzervatívny prístup po rokoch tradičného aktivizmu v zahraničných
operáciách spôsobujú dva faktory. Po prvé, pripravovaný prechod
na vysielanie organických, nie účelovo zostavených jednotiek, ktoré
však budú pripravené až o niekoľko rokov v rámci cieľov síl NATO.
Po druhé, nie je doriešený systém financovania nových operácií. Pri
každom novom vyslaní hrozí narušenie presne rozplánovaného
rozpočtu ministerstva obrany a ohrozenie programov výcviku alebo
modernizácie, s nezvratným dopadom na schopnosť udržiavať vojenské spôsobilosti pre obranu štátu a obranu spojencov.
Účasť na silách rýchlej reakcie NATO a Európskej únie bude
v prípade ich nasadenia konkrétnym príspevkom k stabilizácii krízových regiónov. V každom prípade bude rigorózny proces prípravy a certifikácie pre zúčastnené jednotky katalyzátorom zmeny,
s potenciálnym dopadom na celé ozbrojené sily. Termín a rozsah
poskytnutia konkrétnych jednotiek do NATO Response Force a bojovej skupiny Európskej únie sa bude odvíjať od ich pripravenosti
v rámci cieľov síl NATO. Slovensko buduje jeden balík síl pre obe
organizácie; má trvalý záujem na komplementarite oboch koncepcií. Nasadenie do 5 dní od schválenia operácie si vyžiada rýchle
rozhodnutie ústavných orgánov a zodpovedajúcu zmenu legislatívy, vrátane možnej zmeny ústavy.
Boj proti terorizmu na slovenskom území v zmysle platnej legislatívy je zodpovednosťou ministerstva vnútra; armáda, najmä
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špeciálne sily, v boji proti terorizmu podporujú činnosť polície
a ďalších zložiek. Otvorenou otázkou zostáva koncepcia Renegát,
zostrelenie civilného lietadla v prípade jeho únosu teroristami
a priameho ohrozenia. Na medzinárodnej scéne budú ozbrojené
sily pripravené na nasadenie v celej škále spojeneckých a koaličných
operácií, ktoré zahŕňajú aj operácie boja proti terorizmu, odstraňovania následkov teroristických útokov a výcviku bezpečnostných síl
iných štátov. Scenáre použitia vojsk NATO predpokladajú schopnosť bojovať asymetrickým spôsobom a pôsobiť v prostredí, kde
prebieha teroristická činnosť. Terorizmus je jedným z impulzov
pre reformu ozbrojených síl.

Euroatlantizmus
Vstup do NATO a Európskej únie prispel k vytriezveniu z akademických úvah o priorite jednej alebo druhej organizácie.
NATO a zároveň Európska únia garantujú bezpečnosť Slovenskej republiky. Kolektívna obrana Aliancie umožňuje reorientáciu obrannej politiky od obrany teritória štátu k obrane
jeho záujmov. Záruky solidarity zo strany Európskej únie riešia
otázku hospodárskeho prežitia a umožňujú reorientáciu na vlastné uplatnenie v integrovanom celku a globálnej ekonomike. Kolektívne nástroje krízového manažmentu oboch organizácií spolupôsobia pri formovaní globálneho bezpečnostného prostredia
v prospech záujmov členských krajín. Postoj Slovenska k obom
organizáciám je zadefinovaný na princípoch komplementarity
a reálnych spôsobilostí. Malý štát pozná obmedzenosť zdrojov,
riziko konfliktu veľmocí a možné dôsledky politiky mocenskej
rovnováhy.
Euroatlantizmus je orientácia na silnú Európu a multilaterálny
reflex Washingtonu. Slovensko nechce byť postavené pred voľbu
medzi Spojenými štátmi a Európou. Vplyv Európy v NATO a na
americkú zahraničnú politiku bude závisieť od vojenskej moci
Starého kontinentu. Európa sa musí stať sebestačnejšou, aby bola
rešpektovanejšou. Základným záujmom SR je funkčnosť NATO.
Aliancia predstavuje pre Slovensko multiplikátor moci. Vstup do
NATO posilňuje – nie eroduje – mocenský potenciál štátu. Vplyv
na rozhodovanie je výsledkom objektívnych a subjektívnych faktorov, mocenského potenciálu a jeho využitia. Po prvé, veľkosti
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štátu. Po druhé, vojenskej angažovanosti, meranej počtom kanád
a hodnotou unikátnych spôsobilostí na bojisku. Po tretie, sily
myšlienok a iniciatív vyplývajúcich z rovnakých alebo kompatibilných záujmov. Funkčná aliancia umožní synergiu, presadenie vplyvu a riešenie konfliktu.
Definovať náplň euroatlantizmu v praktickej politike je stálou
výzvou.

Nový prístup k bezpečnosti
V decembri 2004 ukončil svoju činnosť vládny výbor na prípravu
členstva v NATO (PRENAME). Tento mechanizmus, vytvorený
podľa vnútorného fungovania Aliancie, zadefinoval nový – komplexný a medzirezortný – prístup k bezpečnosti. Rovnaká kultúra
musí charakterizovať Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky,
ktorá by mala čo najrýchlejšie prevziať pozitíva modelu medzirezortnej spolupráce PRENAME.
Bezpečnostná komunita je v ére globálnych hrozieb pilierom
bezpečnosti štátu. Jej dôležitosť narástla v dôsledku integrácie –
a rastie každým dňom. Ambície a záväzky členstva možno plne
realizovať len prepojením rezortných odborníkov s parlamentnou
pôdou, straníckymi centrálami, akademickou sférou, novinármi,
analytikmi, podnikateľmi a tvorcami verejnej mienky. Je vitálnym
spojivom medzi štátom a občanom, medzi hlavným mestom
a regiónmi. Napriek množstvu odborných a laických iniciatív podniknutých v procese prípravy (obyvateľov) na vstup do NATO sa
zatiaľ nepodarilo nájsť synergiu medzi expertízou vládnych,
súkromných a mimovládnych štruktúr pri formulácii politiky. Ako
dokazujú aktivity mimovládnych organizácií pri demokratizácii
Balkánu a východnej Európy, inak je to s realizáciou politiky, ktorá
v niektorých aspektoch na treťom sektore doslova závisí. Odborníci na Slovensku zatiaľ nie sú spoločenstvom, ale izolovanými jedincami. Komunikácia vlády s analytickými inštitúciami tretieho sektora zostáva jednosmernou. Vytvorenie bezpečnostnej komunity založenej na vzájomnej dôvere – dokonca rotácii – ľudí medzi vládnym, súkromným a mimovládnym sektorom, je zrejme otázkou
jednej generácie. Ale grantové a outsourcingové projekty môžu
rezortom zahraničných vecí, obrany a vnútra pomôcť získať nové
myšlienky a ušetriť zdroje – tu a teraz. Aj reforma Bezpečnostnej
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rady SR je šancou na systematické zapojenie externistov do tvorby
bezpečnostnej politiky.
Rok pôsobenia v aliančných štruktúrach dokazuje, že Slovensko
sa zodpovedne pripravilo na vstup do NATO. V príprave na členstvo však zostáva veľa urobiť.
ZDROJE
[1] Informácia Sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov,
MO SR. Bratislava, 4. 5. 2005.
[2] Informácia Sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov,
MO SR. Bratislava 2004.
[3] Liška, Juraj: Analytická prednáška ministra obrany o zahraničnej
politike, vystúpenie na hodnotiacej konferencii zahraničnej politiky
v roku 2004, Bratislava, 28. 4. 2005.
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Úvod
Generálny tajomník OSN Kofi Annan vo svojej výročnej správe
o činnosti OSN64 na 59. plenárnom zasadaní OSN v septembri
2004 (ďalej len Správa) konštatoval, že predchádzajúce obdobie
bolo veľmi náročné, pretože OSN musela riešiť veľké množstvo
konfliktných situácií vo svete, ktoré si často vyžadovali jej zásah aj
v podobe mierových operácií. Najväčšou výzvou pre OSN bola
kríza v Iraku, ktorá je obklopená mnohými kontroverziami spôsobujúcimi problémy pri prijímaní rozhodnutí Bezpečnostnou
radou OSN pred začatím vojny ako aj stanovením roly OSN,
ktorú by mala hrať po jej ukončení.
OSN aj naďalej musí čeliť výzvam, akými sú medzinárodný
terorizmus, hrozba použitia ZHN, nárast infekčných chorôb,
extrémna chudoba a hlad, environmentálny úpadok, porušovanie
ľudských práv a humanitárne katastrofy. Riešenie týchto výziev si
vyžaduje veľké finančné, materiálne a ľudské zdroje a tých má
OSN nedostatok. Kofi Annan vo svojej výročnej správe v septembri 2004 konštatoval, že „priepasť medzi zvyšujúcimi sa požiadavkami a limitovanými zdrojmi je viac a viac zreteľnejšia a pokiaľ
nedôjde k zmenám v naplňovaní rozpočtu OSN, pocítia to hlavne
v zaostalejších oblastiach postihnutých prírodnými resp. humanitárnymi katastrofami.“ [3]
64Správa

GT OSN hodnotí
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Dosiahnutie mieru a bezpečnosti
Správa konštatuje, že vnútorné konflikty sa dotýkajú miliónov
civilného obyvateľstva na celom svete a vo väčšine prípadov zachvacujú aj susedné štáty, čo predstavuje veľkú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Príčinou týchto konfliktov sú často
neschopní politickí vodcovia, ktorí nedokážu zodpovedne vládnuť, etnické a religiózne rozdiely a ekonomické záujmy.
Je preto logické, že za posledný rok dramaticky vzrástol počet
požiadaviek na mierové operácie pod vedením OSN. V roku 2004
bolo v 16 misiách po celom svete nasadených 56 000 vojakov
a okolo 11 000 civilného personálu z 97 krajín. Mnohé z týchto
operácií sú multidimenzionálne, riešiace nielen bezpečnostné
otázky, ale tiež politické problémy, dodržiavanie zákonnosti a ľudských práv, humanitárne záujmy a ekonomickú rekonštrukciu [3].
Účasť v mierových operáciách bola aj jednou z priorít
Slovenskej republiky. Práca Slovenskej republiky v mierových misiách OSN je dlhodobo pozitívne vnímaná a vysoko cenená. [9]
Podľa oficiálnej štatistiky Odboru mierových operácií OSN, bola
Slovenská republika k 31. 12. 2004 s účasťou 363 príslušníkov
ozbrojených síl SR na 31. mieste medzi prispievateľmi do mierových misií OSN. Slovensko má v misiách OSN 3 vojenských
pozorovateľov (UNTSO – Palestína a Izrael; UNAMSIL – Sierra
Leone) a 360 vojakov (UNDOF – Golanské výšiny; UNFICYP –
Cyprus).[6]
Najzložitejšou agendou roku 2004 bolo riešenie povojnového
vývoja Iraku a stanovenie roly OSN v tomto procese. Už 19. januára 2004 sa stretol K. Annan v New Yorku s delegáciou Irackej
vládnej rady a Dočasnej koaličnej správy v Iraku a rokovali o pomoci OSN pri začatí dialógu medzi samotnými Iračanmi s cieľom
dosiahnuť konsenzus pri zaisťovaní mierovej a úspešnej tranzície.
Generálny tajomník OSN ustanovil špeciálneho poradcu pre Irak,
ktorý riešil otázky týkajúce sa predovšetkým prípravy a uskutočnenia prvých slobodných parlamentných volieb v Iraku.
8. júna 2004 prijala BR OSN rezolúciu 1546 (2004), v ktorej odsúhlasila navrhnutý časový harmonogram irackej politickej tranzície a rozhodla, že OSN by mala hrať vedúcu úlohu, ak to okolnosti dovolia, pri tranzícii Iraku a to hlavne pri zvolaní národnej
konferencie o príprave a organizácii volieb, podpore národného
dialógu v rámci hľadania konsenzu pri tvorbe novej ústavy.
Bezpečnostná rada dala svojou rezolúciou 1546 (2004) UNAMI
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(United Nations Assistance Mission for Iraq) silný mandát, ktorý v podstate umožňoval akúkoľvek pomoc irackému ľudu v rámci prechodného procesu. Hlavný dôraz však bol kladený na rozvoj krajiny, humanitárnu pomoc, ľudské práva a národné zmierenie. [3]

Spolupráca OSN s regionálnymi organizáciami
OSN zintenzívnila spoluprácu s regionálnymi organizáciami s cieľom rozšíriť mier, stabilitu a rozvoj v duchu demokratického spravovania, rešpektovania ľudských práv a vládu zákona.
V Afrike v spolupráci s Africkou úniou OSN rozvíjala politický
rámec pre vytvorenie Afrických mierových a bezpečnostných
štruktúr, vrátane vytvorenia Afrických pohotovostných síl a Výboru vojenského štábu. OSN sa zamerala aj na spoluprácu s Juhovýchodnou Áziou a to hlavne s členskými krajinami a sekretariátom ASEAN (Association of Southest Asian Nations). Spolupráca vychádza z rezolúcie VZ OSN 57/35 z 21. 11. 2002 a týka sa predovšetkým otázok regionálneho mieru a bezpečnosti.
Asi najintenzívnejšia spolupráca je medzi OSN a Európskou
úniou. K. Annan vo svoje správe vyzdvihol významný progres,
ktorý bol dosiahnutý v spolupráci s Európskou úniou pri predchádzaní konfliktom a v postkonfliktnej rekonštrukcii ako aj v krízovom manažmente. Obidve organizácie podpísali v septembri
2003 Spoločnú deklaráciu o spolupráci OSN a EÚ v krízovom manažmente s cieľom vytvoriť spoločný konzultačný mechanizmus pre
zvyšovanie vzájomnej koordinácie a kompatibility. Prvým konkrétnym výsledkom deklarácie bolo zriadenie OSN-EÚ výboru pre
krízový manažment (v roku 2004 zasadal vo februári v New Yorku
a v októbri v Bruseli). [3]

Diskusia o reforme OSN v roku 2004
Medzinárodné spoločenstvo čoraz viac potrebuje uskutočniť zásadné reformné kroky s cieľom skvalitniť a zefektívniť systém
svetového multilateralizmu, ktorý predstavuje predovšetkým Organizácia spojených národov. [5] Už niekoľko rokov sa o reforme
OSN diskutuje na rôznych úrovniach, ale najnaliehavejšie sa táto
potreba objavila v hodnotiacej správe Generálneho tajomníka
113
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OSN na Valnom zhromaždení v septembri 2003, v ktorej Kofi
Annan uviedol, že OSN čelí problému ako zaistiť v budúcnosti
kolektívnu bezpečnosť pre všetkých. [8] Moment globálnej solidarity proti terorizmu v roku 2001 bol totiž veľmi rýchlo vystriedaný hádkami o vojne v Iraku, z ktorých sa nakoniec vykľuli
hlboké rozdiely v základných otázkach – ako sa chrániť proti
terorizmu a zbraniam hromadného ničenia; kedy je dovolené
použiť silu a kto o tom rozhodne; či sa dá vôbec v nejakých prípadoch hovoriť, že je „preventívna vojna“ oprávnená, alebo je to
jednoducho len iný názov pre agresiu; akú rolu majú hrať OSN
v „unipolárnom“ svete? [4]
Na základe tejto dilemy, ktorá má svoje korene v 90. rokoch minulého storočia, inicioval K. Annan vypracovanie správy, ktorá by
analyzovala súčasné hrozby medzinárodného mieru a bezpečnosti,
zhodnotila mieru úspešnosti existujúcich stratégií a medzinárodných inštitúcií v boji proti týmto hrozbám a zároveň by predložila
odporúčania na posilnenie OSN, aby tá bola pripravená a schopná
efektívne garantovať kolektívnu bezpečnosť pre 21. storočie. [5]
GT OSN vymenoval skupinu 16 medzinárodne uznávaných osobností, expertov v oblastí medzinárodného práva, ľudských práv,
medzinárodnej bezpečnosti, odzbrojenia apod., ktorá v priebehu
roka 2004 vypracovala pod vedením bývalého premiéra Thajska
Ánanda Panjaračuna správu pod názvom „Bezpečnejší svet: naša
spoločná zodpovednosť“. Správa, ktorá bola publikovaná 2. 12.
2004, predstavuje ucelený stostránkový dokument rozdelený do
niekoľkých hlavných častí, ktoré je možné roztriediť do piatich
základných súborov: medzinárodný mier a bezpečnosť; rozvoj;
medzinárodné právo; nešírenie ZHN a inštitucionálna reforma
OSN. Súčasťou správy je aj vyše 100 odporúčaní.65
Podľa väčšiny expertov predstavuje táto správa veľmi kvalitnú
analýzu súčasnej situácie vo svete a relatívne presne definuje základné bezpečnostné problémy a výzvy, ako aj nedostatky súčasného systému a mechanizmov OSN. Podľa veľvyslanca SR pri
OSN Petra Buriána je hlavným pozitívom správy širšie a komplexnejšie definovanie pojmu kolektívnej bezpečnosti a akcentovanie tesného prepojenia rozvoja a bezpečnosti a negatívom jej až príliš popisný charakter a nedostatok konkrétnych
a cielených odporúčaní na dosiahnutie reálneho pokroku v charakterizovaných oblastiach. Navyše, ukazuje sa, že niektoré z odporúčaní sú kontroverzného charakteru, alebo nemajú príliš veľkú

pozri [3, 5, 8].
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šancu na konsenzuálne prijatie. Aj napriek tomu je však možné
konštatovať, že správa predstavuje doposiaľ najucelenejší a „najlepší“ kolektívny pohľad na otázky reformy OSN. [5]
V marci 2005 predniesol GT OSN správu „Vo väčšej slobode
– k bezpečnosti ľudí, rozvoju spoločnosti a ľudským právam pre
všetkých“, ktorá je prvoradým príspevkom k príprave summitu
OSN v septembri 2005 (bude sa venovať priebežnému hodnoteniu Miléniovej deklarácie z roku 2000) a má slúžiť ako východisko
pre diskusiu najvyšších predstaviteľov 191 členských krajín OSN
na tomto summite.
Správa je rozdelená do 4 hlavných častí. V prvých troch sa GT
OSN pokúša navrhnúť priority v oblastiach rozvoja, bezpečnosti
a ľudských práv a v štvrtej sa zaoberá samotnou OSN. Prvá časť
(„Freedom from Want“) sa zaoberá environmentálnou udržateľnosťou, vývojom rizika infekčných chorôb, prírodnými katastrofami a manažovaním migrácie. Hlavný dôraz kladie na implementáciu stratégie rozvojovej pomoci v rámci vzťahu medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami. GT OSN vyzýva rozvojové krajiny, aby prijali a v nasledujúcom roku začali uplatňovať národné
stratégie s cieľom dosiahnuť Miléniové rozvojové ciele v roku
2015. Rozvojové krajiny by mali zlepšiť úroveň vládnutia, zvýšiť
zákonnosť, boj proti korupcii a prijať opatrenia pre celkový rozvoj občianskej spoločnosti. Na druhej strane, rozvinuté krajiny by
mali podporiť tieto stratégie dostatočnou rozvojovou pomocou –
finančnou, resp. odpustením dlhov.
V druhej časti správy („Freedom from Fear“) GT OSN vyzýva
všetky štáty na dosiahnutie nového bezpečnostného konsenzu,
ktorý by uchránil svetové spoločenstvo pred katastrofami plynúcimi z terorizmu, zastavil by proliferáciu smrtiacich zbraní, ukončil
civilné vojny a pomohol budovať mier v krajinách zasiahnutých
vojnou. Základom konsenzu by malo byť vypracovanie, schválenie a implementácia komplexnej konvencie o terorizme, založenej
na jasnej a odsúhlasenej definícii terorizmu. Členské štáty by mali
odsúhlasiť vytvorenie Komisie pre budovanie mieru v rámci
OSN, ktorá by mala pomáhať krajinám pri prechode od vojny
k trvalému mieru.
Tretia časť správy („Freedom to Live in Dignity“) požaduje od všetkých členských štátov posilnenie právneho poriadku, ľudských
práv a demokracie. Všetky členské štáty by mali ratifikovať a implementovať všetky zmluvy týkajúce sa ochrany civilného oby115
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vateľstva. Na podporu a technickú asistenciu krajín, ktoré sa
snažia o etablovanie alebo posilnenie demokracie, by mal byť založený Fond demokracie OSN, do ktorého by prispievali všetky
členské krajiny.
V záverečnej časti („Strenghthening the United Nations“) sú
navrhnuté opatrenia, ktoré by mali napomôcť splneniu úloh
vyplývajúcich z prvých troch častí správy. V prvom rade sa to týka
potreby reformovať samotné valné zhromaždenie, ktorému Miléniová deklarácia správne potvrdila jeho centrálnu pozíciu ako
hlavného poradného a reprezentatívneho orgánu OSN a zároveň
orgánu, ktorý tvorí jej politiku. V súčasnosti však OSN stratila
svoju prestíž a nedokáže v dostatočnej miere reagovať na súčasné
požiadavky. Správa navrhuje systém troch rád OSN, zodpovedných za:
 medzinárodný mier a bezpečnosť;
 ekonomické a sociálne otázky;
 ľudské práva. [1]
Kandidatúra Slovenskej republiky na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2006 – 2007
Slovenská republika sa usiluje o zvolenie za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN už niekoľko rokov. Po neúspešnom súperení
s Ukrajinou v druhej polovici 90. rokov, predložilo Slovensko
v decembri 1999 svoju kandidatúru na obdobie rokov 2006 – 2007.
Voľby členov BR OSN na toto obdobie sa uskutočnia počas
60. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na jeseň 2005. O miesto
nestáleho člena BR OSN na obdobie 2006 – 2007 sa vo Východoeurópskej regionálnej skupine spoločne so Slovenskom uchádzalo aj
Lotyšsko, ktoré však kandidatúru v júni 2001 stiahlo.
V júni 2004 bola kandidatúra SR a žiadosť o jej podporu opätovne notifikovaná všetkými členskými krajinami OSN. Do procesu získavania podpory sa zapojili najvyšší ústavní činitelia SR, Ministerstvo zahraničných vecí a sieť zastupiteľských úradov SR
v zahraničí. Významným momentom v kampani bola účasť prezidenta SR Ivana Gašparoviča na 59. zasadnutí VZ OSN. Išlo o historicky prvú účasť prezidenta SR na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a SR účasťou na najvyššej politickej úrovni potvrdila
vážnosť, ktorú OSN a svojmu pôsobeniu na jej pôde prikladá.
Kandidatúru SR na post nestáleho člena BR OSN na roky 2006 –
2007 odsúhlasili stáli predstavitelia krajín Východoeurópskej re116
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gionálnej skupiny pri OSN koncom októbra 2004 a celý proces sa
formálne uzavrel v novembri 2004 zaslaním listu predsedu Východoeurópskej regionálnej skupiny generálnemu tajomníkovi OSN
a predsedom ostatných regionálnych skupín. Slovenská republika
sa tak oficiálne stala jediným kandidátom svojej regionálnej skupiny na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2006 – 2007 [7].
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Viktor KOVAĽOV

Priority bulharského predsedníctva v roku 2004
Misie OBSE
Balkán
Východná Európa
Kaukaz
Stredná Ázia
Konflikt OBSE a krajín SNŠ
Záver

Priority bulharského predsedníctva v roku 2004
Bulharsko na rok 2004 deklarovalo realizáciu krokov potrebných pre
vytvorenie lepšej rovnováhy medzi politicko-vojenskou, ekonomickou a environmentálnou, a ľudskou dimenziou Organizácie. Toto sa
malo realizovať prostredníctvom posilnenia aktivít v tých oblastiach,
ktoré sú považované účastníckymi štátmi za veľmi dôležité.
Taktiež boli deklarované snahy o ďalšie zvyšovanie synergie
medzi predsedníctvom, inštitúciami OBSE, misiami OBSE a Sekretariátom. Cieľom tejto iniciatívy mala byť zvýšená efektivita pri
implementácií svojich príslušných mandátov.
Bolo plánované aj posilnenie spolupráce s Organizáciou spojených národov, NATO a EÚ, Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami.
V oblasti bezpečnosti boli priority OBSE stanovené rozhodnutiami Rady ministrov zahraničných vecí (1. – 2. decembra 2003,
Maastricht). Počas zasadnutia bola schválená Stratégia čelenia hrozbám pre bezpečnosť a stabilitu v 21. storočí, plnenie ktorej bolo
jednou z hlavných úloh OBSE v roku 2004.
Počas roka 2004 značná pozornosť patrila aj boju s terorizmom.
Zvláštny význam bol kladený na plnenie takých dokumentov, akými sú Charta pre prevenciu a boj proti terorizmu, Bukureštský plán
a program, ktorý bol schválený v Biškeku. Pozornosť bola udeľovaná aj realizácii plánu týkajúceho sa boja proti obchodovaniu
s ľuďmi a plneniu už skôr schválených rozhodnutí týkajúcich sa
nezákonného obchodu s narkotikami a zbraňami.
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Misie OBSE
Balkán
V rámci Balkánu bola OSCE prítomná v Macedónsku (Monitorovacia misia v Skopje), Bosne a Hercegovine, Chorvátsku,
Kosove, Srbsku a Čiernej hore a v Albánsku. Počas roka 2004 bola
najväčšia pozornosť zo strany Organizácie sústredená na parlamentné voľby v Kosove a lokálne voľby v Bosne a Hercegovine.
Voľby podľa vyjadrení OBSE dopadli úspešne [1].

Východná Európa
Tu je OBSE prítomná v podobe misie v Moldavsku, kancelárie
v Minsku a projektového koordinátora na Ukrajine. Tento región
sa počas roka 2004 stal pre organizáciu veľmi dôležitým, keďže sa
konali parlamentné voľby spojené s referendom o možnosti ďalšieho kandidovania na post prezidenta Alexandra Lukašenka v Bielorusku. Najväčšia pozornosť však bola venovaná ukrajinským
prezidentským voľbám, ktoré OBSE uznala za legitímne až po
uskutočnení opakovaného druhého kola volieb, keď sa prezidentom Ukrajiny stal Viktor Juščenko [2]. Parlamentné voľby a referendum v Bielorusku boli zo strany OBSE vystavené značnej kritike. V Podnestersku (Moldavsko) si OBSE plnila svoje záväzky
spojené s vyriešením konfliktu. Podľa mienky organizácie je potrebné naďalej pokračovať v rokovaniach v existujúcom päťstrannom formáte. V súvislosti s prítomnosťou ruských vojsk a výzbroje v Podnestersku OBSE vystupuje za pokračovanie procesu vývozu výzbroje a odchod vojsk z územia [5].

Kaukaz
Na území Kaukazu pôsobila OBSE v podobe misie v Gruzínsku
a kancelárií v Jerevane a Baku. Okrem toho tu bol prítomný aj
osobný predstaviteľ Predsedu OBSE, ktorý spolupracoval s tzv.
„Minskou konferenciou“ (skupina predstaviteľov USA, Ruska,
Francúzska, Bieloruska, Nemecka, Talianska, Portugalska, Holandska, Švédska, Fínska, Turecka a samozrejme Arménska a Azerbajdžanu). V tejto oblasti bol dôraz položený na parlamentné voľby
v Gruzínsku (uznané za legitímne) a na ďalšie riešenie „zmrazených“ konfliktov v Náhornom Karabachu (obzvlášť), Južnom
Osetsku a Abcházsku. Počas roka 2004 nebol zaznamenaný žiadny priaznivý posun, v regióne naďalej pretrváva status quo.
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Stredná Ázia
V stredoázijskom regióne realizovala OBSE svoju prítomnosť
prostredníctvom svojich centier v Alma-ate (Kazachstan), Ašchabade (Turkménsko), Biškeku (Kirgizsko), Taškente (Uzbekistan)
a Dušanbe (Tadžikistan). Jej pozornosť sa sústredila predovšetkým
na parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnili v Kazachstane, Tadžikistane a Uzbekistane. Tie boli zo strany OBSE značne kritizované [3].

Konflikt OBSE a krajín SNŠ
Podľa Ruska a ostatných krajín SNŠ OBSE stráca svoje výhody.
Údajne sa vôbec nevenuje vojensko-politickej a ekonomickej sfére
a sústredila svoju pozornosť na humanitárne aspekty. Rusko vystupuje ako hlavný iniciátor reformy OBSE, ktorej plán je nasledovný:
ˇ
 Obnovenie narusenej
rovnováhy medzi troma sférami
ˇ
bezpecnosti
vojensko-politickou, ekonomickou a humanitárnou
Rusko vychádza z toho, že práve komplexný prístup k bezpečnosti, ktorý
založený na rovnakej hodnote všetkých troch sfér, vytvára výhodu OBSE.
Moskva vystupuje za urýchlenie uvedenia adaptovanej Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe do platnosti. Taktiež navrhuje
pokračovať v adaptácii Viedenského dokumentu rokovaní o dôvere a bezpečnosti z roku 1999. Podľa ruskej strany je potrebné zvýšiť vklad OBSE do
boja proti terorizmu. Čo sa týka regionálnych konfliktov, tu Rusko navrhuje
zamyslieť sa nad myšlienkou, aby bola OBSE zaangažovaná v riešení konfliktných situácií na celom priestore SNŠ a nielen smerom na východ.
Ekonomickú sféru OBSE je podľa Ruska potrebné naplniť novým obsahom,
ktorý by mal zabezpečiť rovnaké podmienky obchodu a ekonomickej
spolupráce v záujme jej všetkých účastníkov. V tomto kontexte Rusko navrhuje uskutočniť v roku 2005 Konferenciu o energetickej bezpečnosti v regióne OBSE.
V humanitárnej sfére Rusko priamo obviňuje OBSE z aplikovania dvojitých
štandardov, politicky motivovaných a neobjektívnych hodnotení situácie.
V tejto súvislosti Rusko navrhuje vypracovanie jednotných objektívnych kritérií hodnotenia volebných procesov na celom priestore OBSE.

ˇ
 Zvýsenie
efektivity cinnosti
OBSE v teréne
ˇ
Podľa mienky Ruska by mali misie OBSE fungovať len v rámci svojho
mandátu, v opačnom prípade si to vysvetľuje ako miešanie sa do vnútorných
záležitostí štátu. Činnosti mimo mandátu sa môžu vykonávať len na za podmienky príslušných korekcií mandátu prostredníctvom rozhodnutia Stálej
rady OBSE.
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ˇ OBSE
 Prehodnotenie systému prispievania do rozpoctu
Rusko ponúka prejsť na jednotný systém, ktorý sa zakladá na objektívnom
kritériu – reálnej schopnosti platiť v súlade s metodológiou OSN [4]. Práve
kvôli nevyriešenosti tejto otázky vstúpila OBSE do roku 2005 bez schváleného
rozpočtu a aj v súčasnosti využíva mechanizmus dočasného financovania.
V súčasnom systéme prispievania do rozpočtu sa neberú do úvahy rôzne ekonomické možnosti členských krajín. Napríklad Rusko platí toľko ako USA
(9 % do štandardného rozpočtu – vydržiavanie sekretariátu a inštitúcií a 3,72 %
(USA 12,57 %) do tzv. „viedenského“ rozpočtu – financovanie misií).

Záver
Nespokojnosť zo strany Ruska s činnosťou OBSE kulminovala na
ministerskom zasadnutí v decembri 2004 v Sofii. Názory boli
natoľko odlišné, že strany sa nedokázali dohodnúť ani na znení záverečnej deklarácie. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov obvinil
OBSE z aplikovania dvojitých štandardov na Ukrajine. Taktiež skritizoval pozíciu Západu v otázke moldavsko-podnesterského konfliktu. Okrem iného taktiež pohrozil aj zastavením prispievania do
rozpočtu Organizácie, čo sa napokon stalo realitou.
Takým spôsobom je možné, že o niekoľko mesiacov môže byť
činnosť OBSE paralyzovaná.
ZDROJE
[1] Assembly elections in Kosovo – October 2004, Preliminary statement,
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2004-10-kosovo/20041023preliminary-statement.asp, 15. 3. 2005.
[2] International Election Observation Mission: Presidential Election
(Repeat Second Round), Ukraine 26 December 2004, Statement of
Preliminary Findings and Conclusions,
http://www.osce.org/documents/odihr/2004/12/4007_en.pdf, 15. 3. 2005.
[3] Kazi, Aftab: Uzbekistan’s Parliamentary Elections: Glass Half-full or
Half-empty?,
http://www.cacianalyst.org/view_article.php?articleid=3040, 15. 3. 2005.
[4] Socor, Vladimir: OSCE Pressured by Russian/led „Reform“ Campaign,
http://www.jamestown.org/edm/article.php?volume_id=401&issue_id
=3083&article_id=2368583, 15. 3. 2005.
[5] Sovmestnoje zajavľenje,
http://www.osce.org/documents/mm/2005/01/4126_ru.pdf, 15. 3. 2005.
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Šanghajská organizácia spolupráce
Etapa inštitucionalizácie
Plány ekonomickej spolupráce
Spolupráca v oblasti bezpečnosti
Organizácia Dohody o kolektívnej bezpečnosti
Spolupráca s inými medzinárodnými organizáciami.
Čelenie hrozbám
Vojenská spolupráca
Liga arabských štátov
Organizácia islamskej konferencie
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
Spoločenstvo juhoamerických krajín

Šanghajská organizácia spolupráce
Viktor KOVAĽOV
Deklarácia o vzniku Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) bola
podpísaná v Šanghaji 15. júna 2001. Jej členmi sa stalo 6 štátov –
Kazachstan, Čína, Kirgizsko, Rusko, Tadžikistan a Uzbekistan.

Etapa inštitucionalizácie
Za minulé roky bola sformovaná štruktúra a bol ustanovený spôsob fungovania orgánov ŠOS – jej sekretariátu a Výkonného
výboru Regionálnej antiteroristickej štruktúry (RAŠ). Okrem toho
bol vypracovaný právny a vytvorený finančný základ činnosti
spomínaných orgánov, ktoré začali naplno fungovať práve v roku
2004.

Plány ekonomickej spolupráce
Ekonomická spolupráca je jednou z prioritných oblastí v činnosti
ŠOS. Tu treba poznamenať, že nie je pravda, že organizácia je
zameraná na silové operácie proti teroristom, separatistom a extrémistom.
Počas stretnutia predsedov vlád členských krajín ŠOS v Biškeku (september 2004) bol utvrdený „Plán krokov pre plnenie
Programu mnohostrannej obchodno-ekonomickej spolupráce“.
Program mnohostrannej obchodno-ekonomickej spolupráce bol
schválený v roku 2003 v Pekingu. Definuje základné orientačné
body a etapy ekonomickej integrácie v rámci Organizácie do roku
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2020. Konečným cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre
voľný chod tovarov, kapitálu a služieb v priestore ŠOS. [1] Samotný plán zahŕňa 127 bodov v 11 prioritných oblastiach, pričom sú
jasne definované štruktúry, ktoré zodpovedajú za plnenie stanovených úloh. [2]

Spolupráca v oblasti bezpečnosti
Ešte v júni 2001 bola podpísaná Šanghajská konvencia o boji proti
terorizmu, separatizmu a extrémizmu, na základe ktorej bola vytvorená RAŠ – stále fungujúci orgán, ktorého zameraním je koordinácia a upevnenie spolupráce kompetentných orgánov členských štátov (Výkonný výbor má sídlo v Taškente). Dohoda
o RAŠ bola podpísaná v júni 2002 a začala platiť v novembri 2003.
Výkonný výbor RAŠ začal fungovať od januára 2004.
V rámci RAŠ funguje Plán spolupráce na roky 2004 – 2006.
V kontexte jeho realizácie je potrebné vykonať značnú prácu pre
zdokonalenie organizačno-právnych aspektov spolupráce v rámci
ŠOS pri čelení novým výzvam a hrozbám. V roku 2004 boli začaté
prípravné práce pre vytvorenie informačno-komunikačného systému RAŠ ŠOS.
Počas zasadnutia Rady hláv štátov ŠOS v Taškente (leto 2004)
bola podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti boja s nezákonným
obratom narkotických preparátov, psychotropných prostriedkov
a ich komponentmi. V súčasnosti prebiehajú práce nad definovaním potrebných krokov pre realizáciu spomínaného dokumentu.
ZDROJE
[1] I. Rogačov o ekonomickej spolupráci a antiteroristickej štruktúre ŠOS,
http://www.chinaembassy.ru/rus/xwdt/t69987.htm, 16. 3. 2005
[2]
http://www.gov.kg/modules.php?op=modload&name=News&file=arti
cle&sid=653, 16. 3. 2005.
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Organizácia dohody o kolektívnej bezpečnosti
Viktor KOVAĽOV

Spolupráca s inými medzinárodnými organizáciami
Uplynulý rok bol pre Organizáciu Dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) veľmi dôležitý. Predovšetkým bolo ukončené
jej formovanie sa ako regionálnej štruktúry. Dňa 2. decembra 2004
Organizácia spojených národov (OSN) udelila ODKB štatút
pozorovateľa (ruské Ministerstvo zahraničia to ohodnotilo ako
jeden z hlavných zahraničnopolitických výsledkov v roku 2004).
Boli ustanovené kontakty s Antiteroristickým výborom Bezpečnostnej rady OSN.
Počas roka 2004 prebiehal aj aktívny politický dialóg s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Delegácia ODKB sa zúčastnila zasadnutia Rady ministrov zahraničných
vecí OBSE v Sofii (december 2004), kde deklarovala ako vidí perspektívy činnosti OBSE. Jej pohľad je samozrejme totožný
s videním Ruska a stredoázijských štátov.
Organizácia tesne spolupracovala aj s organizáciami, ktoré pôsobia na území SNŠ. V roku 2004 bol podpísaný protokol o spolupráci medzi sekretariátmi ODKB a Eurázijského ekonomického
spoločenstva. Taktiež boli ustanovený kontakt so Šanghajskou
organizáciou spolupráce.
Na zasadnutí Rady kolektívnej bezpečnosti v júni 2004 v Astane
(Kazachstan) bolo prijaté rozhodnutie o budovaní praktického
dialógu s NATO. V súčasnosti sa v NATO prehodnocujú konkrétne ponuky, ktoré sa týkajú predovšetkým boja proti pašovaniu
narkotík.

Čelenie hrozbám
Počas zasadnutia Rady kolektívnej bezpečnosti v júni 2004 bol
podpísaný dokument „Základné priority činnosti ODKB v rokoch 2004 – 2005“. Dokument predstavuje balík dôležitých
rozhodnutí vzťahujúcich sa na ďalšie formovanie systému kolektívnej bezpečnosti.
Bol zostavený zoznam teroristických a extrémistických organizácií, ktorý bol sformovaný na základe národných zoznamov.
V súčasnosti prebieha práca nad jednotným zoznamom teroristických a extrémistických organizácií, vo vzťahu ku ktorým sa
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každý člen ODKB zaväzuje prijímať príslušné administratívne
alebo silové kroky. Okrem toho bola vytvorená na stálom základe
fungujúca pracovná skupina expertov pre otázky boja proti terorizmu a extrémizmu a taktiež pracovná skupina pre boj s nelegálnou migráciou. [1]
Za jednu z priorít činnosti je naďalej považovaný boj s pašovaním narkotík. V tejto súvislosti ODKB podporila proces budovania globálnej protidrogovej koalície pod patronátom
Bezpečnostnej rady OSN a už iniciovala radu plánov v sfére realizácie medzinárodných projektov týkajúcich sa upevnenia „bezpečnostného pásu“ okolo Afganistanu. Jedným z praktických
krokov v tejto sfére bolo vytvorenie Koordinačnej rady riaditeľov
príslušných orgánov pre boj s nezákonným obratom narkotík
členských štátov ODKB v máji 2004. V tejto sfére boli počas roka
2004 zaznamenané aj určité úspechy. Na základe rozhodnutia hláv
členských štátov ODKB bola zrealizovaná komplexná operačnopreventívna operácia „Kanál 2004“, ktorej úlohou bolo nájdenie
a blokovanie tranzitných kanálov narkotík na tzv. „severnej trase“
(Afganistan – Stredná Ázia – Rusko – Európa). Operácie sa zúčastnili taktiež predstavitelia Azerbajdžanu, Iránu a Uzbekistanu.
Výsledky operácie boli veľmi pozitívne. [2]

Vojenská spolupráca
Prakticky všetci členovia ODKB v roku 2004 ratifikovali balík
dokumentov týkajúcich sa vojensko-technickej spolupráce so
zvýhodnenými podmienkami. Výzbroj a vojenskú techniku budú
za vnútorné ceny predávať okrem Ruska aj Kazachstan a Bielorusko.
Počas minulého roka sa uskutočnilo vojenské cvičenie Kolektívnych síl rýchlej reakcie ODKB – „Rubež – 2004“. Cvičenie sa
odohrávalo v Kazachstane a v Kirgizsku a bolo rozdelené na dve
etapy. V Alma-ate bol položený dôraz na otázky politickej a vojensko-politickej spolupráce členských krajín ODKB. Druhá etapa
cvičenia sa odohrala v Kirgizsku a jeho hlavnými komponentmi
boli špeciálne jednotky a letectvo. Scenár cvičenia zahŕňal možnosť
vyostrenia sa vojensko-politickej situácie v stredoázijskom regióne,
keď nelegálne ozbrojené skupiny za aktívnej podpory medzinárodných teroristických organizácií začnú postupovať koordinovane
proti zákonnej moci, suverenite a celistvosti členských krajín
ODKB. V rámci cvičenia bol naplánovaný masívny útok proti
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ozbrojeným oddielom, ale aj oslobodzovanie rukojemníkov
špeciálnymi silami. Podľa môjho názoru však nemôžeme hovoriť
o nejakom pokroku z pohľadu boja proti terorizmu. KSRR naďalej
ostávajú nástrojom, ktorý je možné použiť len v prípade vojenského útoku proti jednej z členských krajín ODKB.
Koncom roka 2004 bola v rámci ODKB prediskutovaná
myšlienka týkajúca sa vytvorenia spoločnej regionálnej vojenskej
skupiny v Strednej Ázii. Predpokladá sa, že skupina bude pozostávať z príslušníkov Ozbrojených síl Ruska, Kazachstanu, Kirgizska
a Tadžikistanu a jej početnosť bude okolo 10 000 príslušníkov
(netreba si to spájať s Kolektívnymi silami rýchlej reakcie). Hlavnou úderovou silou skupiny má byť ruská vojenská základňa
v Tadžikistane a vojenská letecká základňa v Kirgizsku.
ODKB sa počas minulého roka jednoznačne utvrdila ako regionálna vojensko-politická organizácia v priestore SNŠ. Z druhej
strany však stále ostávajú otáznymi možnosti organizácie pre boj
s terorizmom. Cvičenia ODKB z minulosti demonštrovali schopnosť zasiahnuť v prípade vojenského ohrozenia, ale nie v prípade
teroristickej hrozby.
ZDROJE
[1] Borďuža, Nikolaj: Súčasné hrozby získavajú nadnárodný charakter,
http://www.eepnews.ru/publication/m4021, 17. 3. 2005
[2] http://www.dca.gov.kg/_news/49.html, 17. 3. 2005
[3] Slovo Kyrgizstana, 30. 7. 2004

127

9

I. KAPITOLA – Vybrané regionálne organizácie

Liga arabských štátov
Ivo SAMSON

66Poradové čísla summitov
sa líšia, pretože posledných
17 summitov (do roku 2005)
prebehlo za účasti hláv štátov a vlád a niekedy sa uvádza nové číslovanie. Dovtedy im predsedali ministri
zahraničných vecí – pozn.
aut.
67Španielsky

nidad

názov: ComuSudamericana de
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Liga arabských štátov (LAŠ), neoficiálne „Arabská liga“ [6] sa ako
regionálno-civilizačná organizácia všetkých arabských (a teda moslimských) štátov usilovala prekonať v roku 2004/2005 svoje zlyhanie z r. 2003, keď sa na 23., resp. 15. summite66 21 z celkom
22 členských krajín (s výnimkou Kuvajtu) zhodlo na odsúdení
pripravovanej vojenskej invázie do Iraku [1]. Viaceré členské štáty
Ligy (Kuvajt, Bahrajn, Katar) ale pritom dovolilo použiť pre túto
vojenskú akciu americké vojenské základne [9].
Ďalší, v poradí 24., resp.16. summit LAŠ, ktorý sa mal podľa
plánu konať v Tunise, sprevádzali bezprecedentné škandály. Tunisko, ktoré malo byť hostiteľom summitu LAŠ koncom marca
2004, nakoniec bezprostredne pred začiatkom summitu stretnutie
zrušilo. Stalo sa tak po prvý raz v dovtedajšej 57-ročnej histórii
existencie LAŠ. Odmietnutie Tuniska reflektovalo súčasný rozpor
vnútri LAŠ, ktorý prebieha medzi umiernenými a radikálnymi
arabskými štátmi. Tunisko sa všeobecne považuje za umiernený
štát a prezident Zine el-Abdin Ben Alí, ktorý nedlho predtým
navštívil Washington a stretol sa aj s prezidentom Bushom, žiadal
zaradiť na rokovanie marcového summitu agendu, ktorú v r. 2004
nastolili USA: reformy v oblasti „Širšieho Stredného východu“
a odsúdenie extrémizmu a terorizmu zo strany LAŠ. Tunisko oficiálne odôvodnilo predbežné zrušenie summitu „nezhodami vo
veci otázok, o ktorých malo stretnutie diskutovať“ [5]. Káhira, kde
sídli stály sekretariát LAŠ, označila tuniský krok za „šokujúci“
a egyptský prezident Husní Mubarak ponúkol Egypt ako náhradnú hostiteľskú krajinu na usporiadanie summitu, ktorý sa mal
napokon začať 16. apríla 2004. Po tuniskom proteste však Egypt
stiahol svoju ponuku na usporiadanie stretnutia [5].
Summit sa nakoniec konal v Tunise v náhradnom termíne 22. –
23. mája 2004. Tuniský prezident predsa len presadil agendu, na
ktorej sa hovorilo o reformách v arabskom svete [8]. Aj keď sa
účastníci predtým dohodli na konkrétnych krokoch, líbyjský vodca
Muammar Kaddáfí na protest proti tomu, že LAŠ zaradila
reformy do programu a na protest proti ochote Ligy diskutovať
o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskej otázky, summit predčasne opustil. Kaddáfí na summite požadoval uznesenie, ktoré
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vyzýva na vojenskú intervenciu proti Izraelu podľa vzoru „intervencie NATO v Kosove“ [4].
Nasledujúci, v poradí 25., resp. 17. summit LAŠ sa konal
v dňoch 22. – 23. marca 2005 v hlavnom meste Alžírska. Summit
prebiehal v psychologickom prostredí výsledkov volieb v Iraku
a účastníci stretnutia „privítali“ iracké „demokratické voľby“ z januára 2005. Druhým nepríjemným problémom, ktorým sa summit
musel zapodievať, bol spor medzi Libanonom a Sýriou ohľadne
stiahnutia sýrskych vojsk z Libanonu. Keďže Palestínska samospráva bola vtedy ešte zastúpená predsedom Samosprávy Jásirom
Arafatom, hostiteľská krajina (Alžírsko) presadila odmietnutie akejkoľvek „normalizácie“ vzťahov s Izraelom. Abdalazíz Belchadem,
minister zahraničných vecí Alžírska, vyhlásil, že „Alžírsko, krajina
mučeníkov, sa nestane miestom normalizácie vzťahov s Izraelom“.
Podobne sa vyjadril generálny tajomník Ligy Amr Músa, ktorý
Izrael obvinil z neústupnosti [3]. Summit bol jednoznačným
neúspechom, pretože sa na ňom zúčastnilo len 14 z celkovo
22 členských krajín. Chýbali napr. Jordánsko, Saudská Arábia,
Libanon a umiernené arabské štáty Perzského zálivu. Aj v období
2004/2005 teda pretrval stav z r. 2003/2004 a LAŠ nebola schopná vybalansovať arabské ambície s medzinárodným tlakom na
reformy na Strednom východe. Nebola tak ani schopná odsúhlasiť
príslušné rezolúcie vedúce k naštartovaniu reformného procesu [7].
V priebehu roku 2005 zaznievali z prostredia Ligy naďalej extrémistické protiizraelské stanoviská. Jedným z nich je tvrdenie veľvyslanca Ligy vo Veľkej Británii, ktorý v marci 2005 v Londýne na
pôde britského parlamentu vyhlásil, že útoky z 11. septembra 2001
má jednoznačne na svedomí „ruka Izraela“ [2].
ZDROJE
[1] Arab League,
http://www.answers.com/main/ntquery;jsessionid=56t9cn525in55?tna
me=arab-league&hl=league&hl=arab&hl=states&sbid=lc03a.
[2] Embajador de la Liga Arabe en G. Bretaňa da una conferencia ante la
Cámara del Parlamento: La mano de Israel en el asunto (del 11 de
septiembre) es clara, MEMRI, Serie comunicados espaciales – No. 893,
http://memri.org/bin/espanol/articulos.cgi?Page=archives&Area=sd&I
D=SP89305.
[3] LaMotte, Greg: Arab League Adopts Revamped Arab League Initiative,
http://www.saudi-us-relations.org/newsletter2005/saudi-relations-NID03-23.html, 23. 3. 2005.
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[4] Leader Moammar Kadhafi announces his withdrawal from the Arab
summit, http://www.arabsummit.tn/en/, Tunis, 22 5. 2004.
[5] O´Rourke, Breffni: Middle East: Egypt Seeks To Rescue Canceled Arab
League Summit, http://www.rferl.org/featuresarticle/2004/03/adda74174bdc-4806-9bc8-203d8bd62676.html, 29. 3. 2004.
[6] Samson, Ivo: Liga arabských štátov, in: Bezpečnostné analýzy,
č. 1/2005, str. 1 – 3, in: Zahraničná politika, č. 1/2005.
[7] Sarafa, Rami R.: League of Arab States, in: Harvard Model United
Nations – HMUN 2004 – Specialized Agencies, in: Harvard International Relations Council.
[8] Summit Conference of the Arab League Council,
http://www.arabsummit.tn/en/index.htm.
[9] Timeline: Arab League: A Chronology of Key Events,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/country_profiles/155097
7.stm, 10. 3. 2003.

Organizácia islamskej konferencie
Ivo SAMSON
Organizácia islamskej konferencie (OIK), ktorá je medzivládnou
organizáciou so stálou delegáciou v OSN, reprezentovala
v r. 2004/2005 57 krajín Stredného východu, Severnej a Západnej
Afriky, Strednej Ázie a indického subkontinentu. Zasahuje aj do
Európy, keďže Albánsko je jej členom (od r. 1992) a Bosna
a Hercegovina v nej má status pozorovateľa. Všeobecne formulovanou misiou OIK je „slúžiť záujmom svetovej islamskej komunity“ [4], ktorá v súčasnosti číta 1,3 miliardy ľudí. Závery stretnutí
OIK, poprípade priebežne publikované dokumenty sa snažia vyhýbať vnútroislamským sporom. O to viac sa orientujú na absolútnu a nekritickú podporu islamských krajín v ich konfliktoch s neislamskými štátmi. OIK tak vždy tradične podporovala napr.
Albánsko v spore so Srbskom, Palestínčanov, resp. Arabov proti
Izraelčanom, Pakistan v konflikte s Indiou o Kašmír atď. [5]
Čo do významu stála OIK aj v r. 2004/2005 skôr na okraji svetového záujmu, najmä v porovnaní s Ligou arabských štátov
(LAŠ), ktorej agendu OIK čiastočne supluje. Podobne ako LAŠ
disponuje OIK permanentnými inštitúciami ako pravidelné summity na najvyššej úrovni, pravidelné stretnutia ministrov za130
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hraničných vecí, stály sekretariát, inštitúcia generálneho tajomníka
a sedem stálych výborov. Summity na najvyššej úrovni (hlavy vlád
a štátov) sa konajú každé tri roky a keďže posledný summit sa
uskutočnil v roku 2003 v Malajsku, ďalší sa bude konať až v r. 2006
v senegalskom Dakare.
Stretnutia ministrov zahraničných vecí sa organizujú každoročne.
V r. 2004 sa vrcholné stretnutie šéfov diplomacie uskutočnilo v septembri na pôde OSN v New Yorku. Účastníci hľadali skôr nekonfrontačné témy na diskusiu, preto sa jednoznačne zhodli predovšetkým na kritike politiky Izraela proti palestínskym Arabom a na
rok 2005 vyzvali usporiadať konferenciu medzinárodných a regionálnych organizácií o izraelsko-palestínskom konflikte. Na stretnutí
deklamatívne privítali blížiace sa voľby v Afganistane a v Iraku [1].
V Generálnom sekretariáte OIK, ktorý má trvalé sídlo v saudskoarabskej Džidde, sa v r. 2004 uskutočnila zmena na poste generálneho tajomníka, keď Maročana Abdelouaheda Belkezisa (2001 –
2001) vystriedal od začiatku roku 2005 Turek Ekmeleddin Ihsanoglu.
Z prostredia OIK zaznievajú permanentne veľmi radikálne
komentáre udalostí v rámci izraelsko-palestínskeho konfliktu, čo je
dané aj tým, že jedným zo siedmich stálych výborov OIK je Výbor
pre Jeruzalem (označeným arabským pojmom al-Kuds). V apríli 2004
vydala OIK napr. vyhlásenie, v ktorom odsudzuje pokus izraelských
extrémistov „zaútočiť na mešitu al-Aksá“ [2]. Radikálne islamské
kruhy vyzývajú OIK k vojenskej integrácii, resp. k vybudovaniu
islamskej armády, ktorá by bola schopná poraziť Izrael [3].
ZDROJE
[1] Final Communiqué of the Annual Coordination Meeting of Ministers of
Foreign Affairs of the Member States of the OIC, United Nations
Communiqué, 29. 4. 2004.
[2] Israeli attempt to storm al-Aqsa Mosque deplored,
http://arabicnews.com, 11. 4. 2004.
[3] Organization for Islamic Conference – Vision for 2050,
http://www.ilaam.net.
[4] Organization of the Islamic Conference, Wikipedia,
http://www.answers.com/topic/organization-of-the-islamic-conference.
[5] Pakistan and the OIC, http://www.pakistan.gov.pk/foreignaffairs-division/policies/pak-int/pak-org/pak-org.jsp.
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ASEAN (Association of southeastasian nations)
Peter BREZÁNI
ASEAN bol založený 8. augusta 1967 v thajskom Bangkoku. Zakladajúcimi štátmi boli Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur
a Thajsko. V roku 1984 pristúpil Brunej, v 1995 Vietnam, Laos
a Mjanmarsko sa stali členmi v roku 1997 a zatiaľ posledným
členom je Kambodža, ktorá do tohto spoločenstva vstúpila
v apríli 1999.
Hlavnými cieľmi organizácie sú zrýchlenie ekonomického rastu,
sociálny a kultúrny rozvoj regiónu a podpora mierového a stabilného vývoja v regióne. Vzťahy medzi členskými krajinami sa riadia Dohodou o priateľstve a spolupráci (Treaty of Amity and Cooperation), ktorú podpísali na prvom summite ASEANu v roku
1976. Podľa tejto dohody budú všetky strany rešpektovať nezávislosť, suverenitu, rovnosť, teritoriálnu integritu a národnú identitu
všetkých členských štátov, nebudú zasahovať do vnútorných
záležitosti iného členského štátu, budú riešiť všetky spory mierovými prostriedkami a budú sa snažiť o efektívnu spoluprácu.
Najvyšším orgánom ASEANu je Summit hláv štátov a vlád
(ASEAN Summit), ktorý sa schádza raz ročne. Nižšími orgánmi sú
summit ministrov zahraničných vecí (ASEAN Ministerial Meeting),
ministrov hospodárstva, ministrov financií, ktoré sa schádzajú raz
ročne a schôdzky šéfov ostatných rezortov, ktoré sa schádzajú ad
hoc. Každému summitu hláv štátov a vlád prechádza schôdzka
ministrov hospodárstva a zahraničných vecí.
Na čele ASEANu stojí generálny sekretár, ktorý je menovaný
na základe zásluh a zodpovedajúceho ministerského postavenia na
obdobie piatich rokov. Jeho úlohou je koordinovať a implementovať aktivity ASEANu. Od januára 2003 túto pozíciu zastáva Ong
Keng Yong zo Singapuru. Činnosť organizácie podporujú tiež
výbory, ktoré pracujú v rozličných krajinách sveta. Ide najmä o 11
partnerských krajín ASEANu.
ASEAN má i niekoľko špecializovaných orgánov a dohôd,
ktorých úlohou je podpora medzivládnej spolupráce vo viacerých
oblastiach a tiež spolupracuje s organizáciami založenými s podobným cieľom.
Najdôležitejšou udalosťou v roku 2004 bol 10. Summit hláv
štátov a vlád pod názvom „Rozvoj bezpečného a dynamického
132
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spoločenstva ASEANU prostredníctvom solidarity, ekonomickej
integrácie a sociálneho pokroku“, ktorý sa uskutočnil 29. novembra 2004 vo Vientiane. Na summite boli prijaté Akčný plán
bezpečnostnej komunity ASEANu a Akčný plán socio-kultúrnej
komunity ASEANu, ktoré prechádzajú implementácii Deklarácie
ASEANu Concord II. Na jej základe sa má vytvoriť spoločenstvo
založené na troch pilieroch: bezpečnostná komunita, hospodárska
komunita a kultúrna komunita. Takisto sa členské štáty dohodli
na intenzifikácii spolupráce v potláčaní medzinárodného zločinu
a na summite prijali Deklaráciu proti pašovaniu osôb, najmä detí
a žien.. Významným počinom Summitu bolo podpísanie šesťročného Akčného programu Vientiane (Vientiane Action Program –
VAP), ktorý je pokračujúcim programom tzv. Hanojského
akčného plánu. VAP sa sústreďuje na prehĺbenie regionálnej integrácie, bezpečnostnú spoluprácu a snaží sa o zúženie rozdielov
v rozvoji jednotlivých členských štátov. Jeho cieľom má byť naplnenie tzv. Vízie ASEAN 2020 (ASEAN Vision 2020 – bližšie
pozri www.aseansec.org/1814.htm). Dôležitým pokrokom vo vývoji ASEANu bolo schválenie vytvorenia Rozvojového fondu
ASEAN, ktorý by mal finančne pokrývať implementáciu VAP,
ako aj budúce akčné programy.
ZDROJE
[1]
[2]
[3]
[4]

http://www.aseansec.org/64.htm
http://www.aseansec.org/16474.htm
http://www.aseansec.org/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf
http://www.aseansec.org/1814.htm
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Spoločenstvo juhoamerických krajín
Vladimír TARASOVIČ

Naciones (CSN), portugalský názov: Comunidade SulAmericana de Naçőes (CSN)
– pozn. aut.
68Španielsky názov: Mercosur (Mercado Común del
Sur; portugalský názov: Mercado Comum do Sul: Mercosul) je zóna voľného obchodu medzi Argentínou,
Brazíliou, Uruguajom a Paraguajom založená v roku
1995 so zámerom rozšíriť
voľný obchod a pohyb tovaru, ľudí a know-how medzi členskými krajinami.
Štatút asociovaných členov
majú Bolívia, Ecuador, Chile, Kolumbia, Peru a Venezuela – pozn. aut.
69Španielsky

názov: Comunidad Andina – CAN: Andské spoločenstvo je obchodné zoskupenie zahrňujúce
Bolíviu, Ekvádor, Chile, Kolumbiu, Peru a Venezuelu.
Pôvodný názov tohto obchodného zoskupenia bol
Andský pakt a svoju činnosť
začal po podpise Cartagenskej dohody v roku 1969
– pozn. aut.
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Na Treťom juhoamerickom summite v peruánskom meste Cuzco
8. decembra 2004 podpísali zástupcovia 12 juhoamerických krajín
deklaráciu, ktorá podľa miesta konania summitu dostala názov
Deklarácia z Cuzca. Deklarácia je politickou dohodou o vytvorení
Spoločenstva juhoamerických krajín (CSN),67 organizácie podobnej Európskej únii.
V preambule Deklarácie z Cuzca sa hovorí, že „... (Prezidenti krajín Južnej Ameriky) ... nasledujú príklad Osloboditeľa Simóna Bolívara,
Veľkého maršala z Ayacucha Antonia Josého de Sucre a Osloboditeľa Josého
San Martína, našich občanov a neohrozených hrdinov, ktorí budovali veľkú
Americkú vlasť a tlmočiac snahy a túžby (súčasných) obyvateľov integrovať,
zjednotiť a budovať spoločnú budúcnosť, rozhodli sme sa vytvoriť Spoločenstvo juhoamerických krajín“. [2]
Zakladajúcimi krajinami sú: Bolívia, Ekvádor, Kolumbia, Peru
a Venezuela (členské krajiny Andského spoločenstva) Argentína,
Brazília, Paraguaj, Uruguaj (členské krajiny Mercosur) a Chile,
Guayana a Surinam. Čo sa týka Guayany a Surinamu, tie síce podpísali deklaráciu, ale nevstúpili bezprostredne do Spoločenstva
juhoamerických krajín, pretože sú členmi Asociácie štátov Karibiku (CARICOM) [3] a na spoločný trh vstúpia v roku 2005.
V súčasnosti nie je jasné, ako bude prebiehať spolupráca medzi
CSN a CARICOM. Z krajín Južnej Ameriky neparticipuje na
tomto projekte len Francúzska Guyana, ktorá je zámorským
departementom Francúzska a teda aj členom Európskej únie.
Spoločenstvo juhoamerických krajín vznikne zjednotením
dvoch v súčasnosti existujúcich zoskupení voľného obchodu –
Mercosur68 a Andské spoločenstvo.69 Prvý impulz na rokovania o zjednotení obidvoch zoskupení a vytvorení takéhoto spoločenstva
vzišiel v auguste 2003 počas stretnutia ministrov zahraničných vecí
Andského spoločenstva a Mercosur v Montevideu. Kompletná
integrácia obidvoch blokov sa očakáva do roku 2007. Dlhodobým
cieľom CSN je odstrániť colné tarify na tovary do roku 2014
s výnimkou citlivých komodít, u ktorých by malo dôjsť k odstráneniu cla do roku 2019. V tabuľke č. 1 je uvedené porovnanie
CSN s inými zoskupeniami resp. veľkými štátmi.
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Tabuľka č. 1: Porovnanie Spoločenstva juhoamerických krajín s inými
zoskupeniami
ZOSKUPENIE

ROZLOHA
km2

OBYVATEĽSTVO

HDP
HDP
v mil. USD per capita
USD

ČLENSKÉ

CSN

17 715 335

366 669 975

2 635 349

7 187

NAFTA

21 588 638

430 495 039 12 889 900

29 942

3

KRAJINY

12

EÚ

3 977 487

456 285 839

11 064 752

24 249

25

ASEAN

4 400 000

553 900 000

2 172 000

4 044

10

Veľké
krajiny

Politické
rozdelenie

India

3 287 590 1 065 070 607

3 033 000

2 900

34

Čína

9 596 960 1 298 847 624

6 449 000

5 000

33

USA

9 631 418

293 027 571

10 990 000

37 800

50

Kanada

9 984 670

32 507 874

958 700

29 800

13

17 075 200

143 782 338

1 282 000

8 900

89

Rusko

Pozn. Členom NAFTA je okrem USA a Kanady ešte Mexiko.
Zdroj: CIA World Factbook 2004, IMF WEO Database

Lídri zúčastnených krajín vyhlásili, že ich cieľom je vytvoriť
spoločenstvo po vzore Európskej únie so spoločnou menou, parlamentom a pasom. Mechanizmy novej organizácie by mali byť
vypracované na prvom summite CSN v máji 2005 v Brazílii.
V roku 2005 sa očakáva aj predloženie návrhu budúcej ústavy
Spoločenstva na verejnú diskusiu. Čo sa týka budúcich inštitúcií
Spoločenstva, v prvej fáze budú vytvárané len tie najpotrebnejšie
a byrokraciu by riešili v súčasnosti existujúce inštitúcie obidvoch
blokov [4].
ZDROJE
[1] CIA World Factbook 2004, IMF WEO Database.
[2] Deklaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de
Naciones; III Cumbre Presidencial Sudamericana, 8. 12. 2004:
http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/cusco_sudamer
ica.htm; 1. 4. 2005.
[3] Tarasovič, Vladimír: Latinská Amerika, in Kol. aut.: Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2003 – 2004, IBOŠ MOSR: Bratislava 2004, s. 250-259.
[4] South American Community of Nations, Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=South_American_Communit
y_of_Nations.
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Vývoj bezpečnostných politík
Spojených štátov, Spojeného
kráľovstva, Francúzska a Nemecka
v roku 2004 a v prvom štvrťroku 2005

I

Róbert ONDREJCSÁK

Základná metodologická poznámka
Spojené štáty americké
Základné princípy
Vplyv prezidentských volieb a zmeny v transatlantických vzťahoch
Nová Národná obranná stratégia (marec 2005)
Nový Quadrennial Defense Review a klasifikácia hrozieb
Redislokácia ozbrojených síl USA
Dôvody redislokácie
Princípy redislokácie
Redislokácia v konkrétnych regiónoch
Irán a Irak
Irán
Použiteľné sily USA v regióne pre potenciálny útok proti „jadrovým zariadeniam“ v Iráne
Irak
Spojené kráľovstvo
Základné princípy
Transatlantické vzťahy, ESDP a koncepcia Battle Groups
Nové bezpečnostno-politické dokumenty
Irak
Francúzsko
Základné princípy
ESDP, Battle Groups, transatlantické vzťahy
Operácia na Pobreží Slonoviny
Nemecko
Základné princípy
Transatlantické vzťahy, ESDP, Battle Groups
Reforma ozbrojených síl

Základná metodologická poznámka
Vzhľadom na rozsiahlosť témy vyplývajúcu zo skutočnosti, že ide
o najdôležitejších aktérov euroatlantického i globálneho bezpečnostného prostredia a z obmedzenému rozsahu, nie je možné
úplne pokryť všetky udalosti a faktory, ktoré sa realizovali v analyzovanom období. Preto sú v prípade jednotlivých štátov vybrané
tie aspekty, ktoré sú špecifické, alebo mali najväčší vplyv na vývoj
bezpečnostného prostredia alebo bezpečnostnej politiky daného
štátu. Najväčší priestor zo štyroch analyzovaných štátov bol venovaný Spojeným štátom vzhľadom na postavenie, ktoré v súčasnosti v medzinárodných vzťahoch zaujímajú.
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Spojené štáty americké
Základné princípy1

1Podľa

Súčasná bezpečnostná politika Spojených štátov sa postupne formulovala od konca studenej vojny. Základnou otázkou pri formovaní novej bezpečnostnej politiky bolo, akú paradigmu si zvoliť
v nových podmienkach globálneho bezpečnostného prostredia,
v ktorom disponujú USA štatútom jedinej globálnej mocnosti.
Súčasná paradigma sa definitívne vykryštalizovala od nástupu
prezidenta Busha v roku 2001 a jej základné princípy sú zakotvené
v Národnej bezpečnostnej stratégii Spojených štátov amerických
zo septembra 2002.
Americká bezpečnostná politika vychádza zo skutočnosti, že USA
ako jediná globálna veľmoc majú záujem si toto postavenie udržať aj
v budúcnosti. V záujme toho sú USA odhodlané angažovať sa
v globálnom procese, ktorý je zameraný na transformáciu kritických
regiónov sveta. Vychádza sa totiž z presvedčenia, že „kde je demokracia, tam je mier“ (viď prejav G. Busha), pričom demokratizácia automaticky posilní postavenie USA vo svete a redukuje počet
potenciálnych nepriateľov. Ako kľúčový región z tohto hľadiska figuruje Stredný Východ. Centrálnym elementom tohto prístupu je
koncepcia tzv. „regime change“, ktorá umožňuje aj vynútenú zmenu
režimu v štáte, ktorý je nepriateľsky naladený voči Spojeným štátom.
Typickým príkladom aplikácie tohto konceptu bol Irak.
S koncepciou zmeny režimu súvisí aj realizácia takzvaných preemptívnych akcií. Ide a realizáciu vojenských akcií voči nepriateľským či „darebáckym štátom“ aj v prípade, že neexistujú presné
dôkazy o plánoch týchto štátov na útok proti záujmom USA, ale
existujú prostriedky a vôľa týchto štátov, aby sa takého akcie potenciálne mohli realizovať. Do komplexu vzťahov medzi „darebáckymi štátmi“, zbraňami hromadného ničenia a preemptívnymi
akciami treba pripočítať aj relatívne silný dôraz na štátnych aktérov
v medzinárodných vzťahoch. V súvislosti s hrozbami sa tento fenomén aplikuje na základe princípu prezentovanej v NSS: „Nebudeme robiť rozdiely medzi teroristami a tými, ktorí im vedome
poskytujú útočisko“.
Ďalším špecifickým aspektom je komplex problémov súvisiacich s tzv. selektívnym multilateralizmom a vytváraním tzv. ad hoc
koalícií. Ide o prístup, podľa ktorého je možná realizácia akcií aj na
unilaterálnej báze, resp. s podporou vybraných spojencov (viď

[17].
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Irak), keď sú ohrozené záujmy alebo bezpečnosť USA. Aj keď
podľa niektorých analytikov sa tento postoj po znovuzvolení prezidenta Busha mení v prospech intenzívnejšej spolupráce so spojencami, predovšetkým s európskymi štátmi, táto zmena je identifikovateľná predovšetkým na úrovni „komunikácie“, kde Spojené štáty
počas vojny v Iraku nekonali príliš efektívne (viď neskôr).

Vplyv prezidentských volieb a zmeny
v transatlantických vzťahoch
Pre smerovanie americkej bezpečnostnej politiky mali zásadný význam aj prezidentské voľby v Spojených štátoch v novembri 2004,
ktoré, ako je to všeobecne známe, skončili v prospech Georgea
Busha. Voľby sprostredkovane ovplyvnili aj transatlantické vzťahy,
najmä vzhľadom na to, že európske štáty zvolili vyčkávaciu taktiku
v súvislosti s diskusiou o kvalite a budúcnosti transatlantických vzťahov a nechceli realizovať vážnejšie iniciatívy až do zvolenia nového
prezidenta USA. Podľa niektorých odborníkov tieto postoje boli
kombinované s očakávaným víťazstvom Johna Kerryho vo voľbách
zo strany niektorých európskych štátov, napríklad Francúzska a Nemecka. Tieto možné postoje mohli byť potvrdené aj postojom verejnej mienky v niektorých štátoch (podľa niektorých prieskumov si
približne 70 percent obyvateľov Francúzska, Nemecka, Talianska
a Španielska želalo víťazstvo Johna Kerryho) [12]. Naopak, viacmenej podporné stanovisko, resp. pozitívny postoj k znovuzvoleniu
Georgea Busha prezentovali o. i. aj predstavitelia Talianska, Poľska,
Slovenskej republiky alebo Ruska. Napríklad poľský minister obrany
Jerzy Szmajdzinski vyhlásil: „Máme radi silných a rozhodných lídrov,
ktorých môžeme posudzovať podľa ich činov a slov. George Bush
je nám bližší svojimi činmi. Je predvídateľný a silný.“ [12]
Druhé funkčné obdobie amerického prezidenta je spájané s niektorými očakávaniami v súvislosti s transatlantickými vzťahmi.
Doterajšie kroky a vystúpenie amerického prezidenta potvrdili, že
podľa všetkého sa nebude realizovať vážnejšia zmena v paradigme
americkej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Potvrdzujú to aj
niektoré slová prezidenta Busha ešte počas volebnej kampane.
Napríklad k pozícii Spojených štátov vo svete prezentoval
stanovisko, ktoré je identické s líniou počas jeho prvého volebného
obdobia, t. j. USA ako jediná a dominantná svetová mocnosť a existujúca vôľa na udržanie tohto postavenia: „Budúcnosť Ameriky
závisí od našej vôle viesť svet. Ak Amerika prejaví v tejto dekáde
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neistotu a slabosť, svet bude spieť k tragédii. To sa pod mojim
velením nestane...“ [12] V súvislosti s bojom proti terorizmu tiež
potvrdil aktívny prístup: „Musíme pokračovať v spolupráci s našimi
priateľmi a spojencami a rázne prenasledovať teroristov a cudzích
bojovníkov na miestach ako Irak a Afganistan. Musíme zamestnávať
nepriateľa vo svete, aby sme s ním nemuseli stretávať na vlastnej
pôde.“ [12] Po znovuzvolení George Bush už počas svojho inauguračného prejavu potvrdil princípy a ciele, ktoré prezentoval počas
predvolebnej kampane a ktoré tvorili chrbtovú kosť jeho zahraničnej a bezpečnostnej politiky počas prvého volebného obdobia. Vo svojom inauguračnom prejave vyhlásil: „Prežitie slobody
v našej krajine vo zvyšujúcej sa miere závisí od úspechu slobody
v iných krajinách. Najlepšia nádej pre mier v našom svete je expanzia
slobody do celého sveta“ [23]. Na základnú filozofickú otázku, na čo
bude slúžiť americká moc , resp. ako budú Spojené štáty využívať
svoje dominantné postavenie v medzinárodných vzťahoch
odpovedal tiež v duchu predchádzajúcej koncepcie: „Vplyv Ameriky
nie je neobmedzená, ale šťastie pre utláčaných, vplyv Ameriky je
značná, a my ju budeme využívať v záujme slobody“ [23].
Pre transatlantické snahy je však dôležitá snaha americkej administratívy o zblíženie s európskymi spojencami a výrazné zlepšenie
komunikácie medzi USA a európskymi štátmi. Najdôležitejšie
aspekty bezpečnostnej politiky USA po znovuzvolení Georgea
Busha je možné identifikovať napríklad v jeho prejavoch, predovšetkým v najnovšej Správe o stave Únie prednesenej 2. februára
2005 [31], ako aj v kľúčových prejavoch amerického prezidenta
počas jeho cesty v Európe vo februári 2005. Základné myšlienky
v týchto prejavoch korešpondujú s názormi, ktoré boli prezentované počas volebnej kampane.
V Správe o stave Únie [31] potvrdil americký prezident doterajšiu hierarchizáciu hrozieb pre bezpečnosť USA: terorizmus a štáty,
ktoré poskytujú útočisko teroristickým skupinám a nepriateľské
režimy, ktoré sa snažia získať zbrane hromadného ničenia. Potvrdil
tým de facto základnú percepciu hrozieb, ktorá bola prezentovaná
v Národnej bezpečnostnej stratégii z 20. septembra 2002. G. Bush
potvrdil aj ofenzívny charakter amerických krokov v procese eliminácie týchto hrozieb, čo korešponduje s doterajšou líniou americkej bezpečnostnej politiky.
Silným a dôležitým elementom americkej bezpečnostnej politiky
bola aj doteraz snaha o transformáciu kľúčových regiónov a pre142
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sadzovanie demokratických zmien. Tento element bol veľmi silno
prezentovaný aj v Správe – čo naznačuje, že dôjde k ďalšiemu
posilneniu tohto aktívneho prístupu bezpečnostnej politiky USA.
Základný princíp a zmysel transformačných snáh je vyjadrený aj
v deklarácii, že „vzhľadom na to, že demokracie rešpektujú vlastné
obyvateľstvo a svojich susedov, šírenie slobody vyústi k mieru“
[31]. Podpora týchto procesov bude podľa amerického prezidenta
základným spôsobom boja proti hrozbám americkej bezpečnosti.
Zvláštne postavenie má Stredný Východ, najdôležitejší región
z pohľadu transformačných snáh USA. Americký prezident
v Správe poukázal na nevyhnutnosť konfrontácie s režimami, ktoré pokračujú v poskytovaní útočiska pre teroristov a snažia sa
získať zbrane hromadného ničenia. Potvrdil tým ofenzívny charakter bezpečnostnej politiky USA a pokračujúcu centrálnu úlohu štátnych aktérov v medzinárodných vzťahoch z amerického pohľadu.
V tejto súvislosti boli menované konkrétne len dva štáty: Sýria
a Irán, v prípade ktorého sa potvrdila dôležitosť spolupráce s európskymi štátmi. Potvrdilo sa aj postavenie Iránu ako najdôležitejšieho nepriateľa Spojených štátov predovšetkým z troch dôvodov: Teherán je považovaný za najväčšieho podporovateľa terorizmu na svete, z dôvodu iránskej snahy o získanie zbraní hromadného ničenia a kvôli stavu demokracie v krajine.
Irak a americká angažovanosť v krajine sú chápané naďalej ako
„test“ úspešnosti amerických transformačných snáh na Strednom
Východe, ale aj ako „vitálny front vo vojne proti terorizmu“. Centrálna úloha a postavenie Iraku bolo potvrdené aj presvedčením, že
„víťazstvo slobody v Iraku bude viesť k posilneniu nového spojenca v boji proti terorizmu a inšpirovať demokratických reformátorov od
Damasku po Teherán“. Americká ministerka zahraničných vecí Condoleezza Rice tiež potvrdila, že „šírenie demokracie na Strednom
Východe zostáva hlavnou prioritou administratívy“ [25]. Každopádne aj Správa o stave Únie potvrdila spojenie medzi bezpečnosťou Spojených štátov a bezpečnostnou situáciou na Strednom
Východe.
Počas svojej cesty v Európe vo februári 2005 sa americký prezident zameriaval na ďalší dôležitý aspekt bezpečnostnej politiky
USA: na zlepšenie transatlantických vzťahov. Treba však dodať, že
kvalitatívny rast je možné spojiť predovšetkým so zlepšenou komunikáciou medzi spojencami. Neodstráni totiž najdôležitejšie problémy, ktoré negatívne ovplyvňujú tieto snahy, napríklad rozdielne
143

1

II. KAPITOLA – Vývoj bezpečnostných politík

koncepčné pohľady na svetový poriadok, percepcia hrozieb a prístup k riešeniu bezpečnostných problémov, rozdiely vo vojenských
spôsobilostiach, a v neposlednom rade pohľady na úlohu Severoatlantickej aliancie v európskej bezpečnostnej architektúre.
Ako symbolickú je možné hodnotiť skutočnosť, že prvá zahraničná cesta prezidenta Busha po jeho znovuzvolení smerovala
práve do Európy, kde navštívil aj dve kľúčové európske, resp. euroatlantické inštitúcie: NATO a Európsku úniu. Dôležitosť transatlantických vzťahov potvrdil aj na zasadnutí Severoatlantickej rady,
kde poukázal aj na spoluprácu v Afganistane a Iraku. Na tlačovej
konferencii po zasadnutí G. Bush vyhlásil, že „vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európou sú vitálne, nevyhnutné, dôležité a naše
vzťahy v rámci NATO sú základným kameňom týchto vzťahov“
[19].
Za kľúčový môžeme považovať prejav Georgea Busha v Bruseli
21. februára 2005, v ktorom potvrdil, že „aliancia Európy a severnej
Ameriky je hlavným pilierom našej (americkej – pozn. aut)
bezpečnosti“ [22]. Americký prezident sa snažil poukázať na
úspechy a pozitívne perspektívy transatlantickej spolupráce aj
v konkrétnych regiónoch. Za najvýznamnejší región pre spoluprácu
označil Stredný Východ, kde mier a demokraciu označil za hlavný
spoločný cieľ. George Bush presadzoval demokratické premeny
v regióne a hovoril o „oblúku reforiem od Maroka po Bahrajn, Irak
a Afganistan“. Vyzdvihol spoločné ciele pri budovaní demokratického Libanonu a spoluprácu s Francúzskom pri rezolúcii OSN
č. 1559. Americký prezident potvrdil aj úspešnú kooperáciu s Európanmi v Afganistane a úlohu, ktorú zohráva v tejto krajine NATO.
Taktiež vydvihol spoluprácu v súvislosti s jadrovým programom
Iránu a vyjadril podporu diplomatickým snahám Francúzska, Spojeného kráľovstva a Nemecka. Vyhlásil, že spoločným cieľom slobodného sveta musí byť, aby Irán prestal podporovať terorizmus
a vyvíjať nukleárne zbrane. Celkovo je možné prejav hodnotiť ako
snahu demonštrovať podporu kvalitným transatlantickým vzťahom a čo najužšej spolupráce v kľúčových oblastiach sveta, predovšetkým na Blízkom Východe.
Na základe týchto faktov je možné vyvodiť záver, že základná
paradigma americkej bezpečnostnej politiky bude aj v budúcnosti
stabilná a bez významnejších zmien, čo potvrdzuje aj najnovší
bezpečnostno-politický dokument USA, ktorý bol vydaný v marci
2005.
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Nová Národná obranná stratégia (marec 2005)
Spojené štáty vydali v marci 2005 nový bezpečnostný dokument
s názvom Národná obranná stratégia (National Defense Strategy of the
United States of America – NDS [16]). Dokument sa viackrát odvoláva na Národnú bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov, ktorá
bola vydaná 20. septembra 2002, vychádza z tohto dokumentu
a potvrdzuje smer, ktorý bol vytýčený práve v NSS.
Prvou a z pohľadu analýzy percepcie hrozieb a ďalších faktorov
mimoriadne dôležitou konštatáciou je veta: „Americký národ je vo
vojne“. V súvislosti s miestom a postavením Spojených štátov vo
svete sa NDS odvoláva na Národnú bezpečnostnú stratégiu USA:
Spojené štáty budú využívať svoje postavenie vo svete na „budovanie bezpečnejšieho a lepšieho sveta, ktorý je priaznivý pre slobodu, demokraciu a slobodné podnikanie“ [16]. Je to de facto
pokračovanie odhodlanosti angažovať sa aj naďalej v transformácii
„nedemokratického sveta“ na základe prezentovaných princípov
v záujme Spojených štátov.
NDS obsahuje aj zaujímavé prvky v súvislosti s medzinárodným
právom. Podľa dokumentu je v záujme bezpečného medzinárodného poriadku dôležité, aby štáty boli schopné efektívne vykonávať suverenitu, avšak musia byť pri vykonávaní tejto suverenity
zodpovedné a ich kroky by mali korešpondovať s medzinárodným
právom. Dôležitým posunom v interpretácii medzinárodného
práva je, že nie je možné akceptovať, aby niektoré režimy využívali
princípy suverenity ako štít pri vykonávaní takých aktivít, ktoré
môžu znamenať hrozbu pre ich vlastné obyvateľstvo alebo pre
medzinárodnú komunitu. Tento faktor poukazuje na určité posuny
v percepcii princípov suverenity, ktoré pravdepodobne súvisia aj
s udalosťami posledných rokov. Na tomto mieste je možné
spomenúť napríklad letecké akcie Severoatlantickej aliancie v roku
1999 v súvislosti s Kosovom. Z amerického pohľadu sú však ešte
dôležitejšie kroky talibanského režimu v Afganistane a jeho podpora teroristickým organizáciám, čo podľa USA nebolo možné
ospravedlniť suverenitou.
Podľa dokumentu budú aplikovať Spojené štáty jednoznačne
aktívnu stratégiu, ktoré je zameraná na rozširovanie stability a mieru a transformáciu kritických regiónov. Je to de facto súčasť aktívneho prístupu k obrane národných záujmov a bezpečnosti,
pričom takýto prístup vyžadujú reálie súčasného globálneho bezpečnostného prostredia.
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Pri charakteristike strategického prostredia sa vychádza z nepredvídateľnosti, pričom na jednej strane je možné identifikovať
najvýznamnejšie trendy, ale nie je možné určiť špecifické udalosti
konkrétnejšie. To znamená, že základným elementom pri plánovaní budúcnosti musí byť faktor prekvapenia.
Pri charakteristike hrozieb sa vychádza z NSS, ale v dokumente
sú už na základe skúseností z posledných rokov oveľa konkrétnejšie rozpracované jednotlivé kategórie. Hovorí sa o štyroch kategóriách, s ktorými má pracovať aj nový Quadrennial Defense Review
(QDR) očakávaný ešte v tomto roku (viď neskôr).
Podľa NDS je možné hrozby, výzvy a metódy ohrozenia
bezpečnosti do štyroch kategórií: tradičné, iregulárne, katastrofické
a disruptívne, pričom USA sú pripravené len na prvý – tradičný –
variant. Tieto kategórie však vo väčšine prípadov sú navzájom prepojené a niektorí aktéri, ktorí sú silní v jednej kategórii, môžu posilniť svoje možnosti a pozície používaním metód aj z iných kategórií. Analýzu jednotlivých kategórií viď v ďalšej subkapitole
o novom QDR 2005.
Napriek tomu, že NDS uznáva zvyšujúcu sa dôležitosť neštátnych aktérov, za najdôležitejších považuje ešte stále aktérov štátnych. Tento postoj znamená mimochodom tiež kontinuitu v americkom strategickom myslení. Z hľadiska strategickej situácie sa
vyzdvihujú predovšetkým dve kategórie štátov. Prvú tvoria tzv.
„kľúčové štáty“, t.j. veľmoci, ktoré disponujú schopnosťami na
ovplyvňovanie strategickej situácie na regionálnej alebo globálnej
úrovni. Na základe strategických rozhodnutí týchto štátov sa budú
vyvíjať aj ich vzťahy so Spojenými štátmi. Napriek možnosti, že
vznikne medzi USA a týmito štátmi rivalita dôsledkom rozdielnych
strategických záujmov alebo rozhodnutí, v súčasnosti medzi nimi
prevláda kooperácia. Do druhej kategórie patria tzv. „problémové
štáty“, ktoré znamenajú hrozbu pre stabilitu v jednotlivých kritických regiónoch a pre americké záujmy. Hrozbu pochádzajúcu z ich
strany môžu zvýšiť ich snahy na získanie zbraní hromadného ničenia, alebo ich podpora teroristickým skupinám.
Národná obranná stratégia analyzuje aj špecifické kategórie v súvislosti s postavením USA: silné stránky USA, zraniteľnosť, možnosti a príležitosti a výzvy.
K silným stránkam sú zaradené existujúci systém spojenectiev
a partnerstiev, neexistencia protivníka s porovnateľnými možnosťami a vojenskými spôsobilosťami, náskok v takých kategóriách
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sily štátu, ako sú politická, ekonomická, technologická sila a kultúrny vplyv, ďalej existujúci globálny vplyv USA.
Medzi zraniteľnosti sú zaradené možnosti, kedy niektorí spojenci nie sú ochotní alebo schopní konať spoločne so Spojenými štátmi, pričom samostatný prístup nemusí byť efektívny a ďalej možnosť, kedy USA a ich spojenci sú primárnym cieľom teroristov. Do
tejto kategórie patrí veľmi špecifický variant, kedy sila USA bude
musieť čeliť výzvam zo strany tých, ktorí používajú „stratégie
slabých“: ako napríklad medzinárodné fóra, právne procesy a terorizmus. Tento prístup je možné spojiť s určitou skepsou voči OSN,
ktorá je často z americkej strany vnímaná ako nástroj nedemokratických režimov na obmedzovanie americkej moci.
K možnostiam a príležitostiam patrí využívanie americkej moci
a vplyvu v záujme formovania svetového systému na základe amerických princípov mieru a demokracie, ďalej pozitívny vývoj v Iraku
a Afganistane (!), ktorý podľa NDS posilnil americký vplyv a kredibilitu, ďalej skutočnosť, že „problémové štáty“ sa stávajú cieľom
transformačných síl a procesov (ktoré sú intenzívne podporované
americkou stranou)2, prehlbovanie bezpečnostných väzieb s kľúčovými partnermi a skutočnosť3, že veľké množstvo nových partnerov sa snaží o vstup do systému aliancií a partnerstiev s členstvom
a líderstvom Spojených štátov4.
Do kategórie výziev je možné zaradiť skutočnosť, že napriek absencii rovnocenného mocenského konkurenta budú mať USA vyzývateľov a štátnych nepriateľov ako aj to, že je nevyhnutné kalkulovať
s existenciou nepriateľských neštátnych aktérov. Ďalej sa na tomto
mieste spomínajú možnosti, že niektorý z kľúčových aktérov sa môže
rozhodnúť pre strategické smerovanie, ktoré je v rozpore s americkými záujmami (predovšetkým Čína), ďalej potenciálne krízy znamenajúce hrozbu pre bezpečnosť USA, ktoré môžu vyžadovať aj vojenský
zásah, ako aj možnosť rozdielnej interpretácie medzinárodnej udalosti
medzi Spojenými štátmi a niektorým z jej kľúčových partnerov a v dôsledku toho problémy s dosiahnutím konsenzu.
(Aj) na základe týchto reálií sú definované strategické ciele Spojených štátov, ktoré sa vyznačujú relatívne vysokou mierou stability
a stálosti.
Prvý a najdôležitejší cieľ je bezpečnosť Spojených štátov pred
priamym útokom. Prioritou je odrádzanie, odstrašenie a porazenie
tých, ktorí sa snažia ohroziť USA, so špecifickým dôrazom na extrémistov so zbraňami hromadného ničenia.

1

2Predovšetkým v kritických
regiónoch, napríklad na
Blízkom Východe, alebo aj
v strenej Ázii. Do tejto kategórie je možné zaradiť pravdepodobne aj udalosti na
Ukrajine a v Gruzínsku –
pozn. aut.
3Predovšetkým v Ázii a na
Blízkom Východe – pozn.
aut.
4Tieto snahy boli typické napríklad pre „nové demokracie“ v strednej Európe, ale
naďalej sú aktuálne s niektorými balkánskymi štátmi,
ktoré sa snažia o vstup do
NATO, konkrétne Chorvátsko, Macedónsko a Albánsko – pozn. aut.
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Druhým cieľom je zabezpečenie strategických prístupov a zachovanie schopnosti nezávislého konania na globálnej úrovni. Vychádzajúc z princípu, že nie je možné ovplyvňovať to, k čomu nie
je možný prístup, je dôraz kladený na zabezpečenie nezávislosti
konania Spojených štátov a zabezpečenie prístupu ku kľúčovým
regiónom a komunikačným líniám.
Tretím cieľom je posilňovanie spojenectiev a partnerstiev s dôrazom na rozširovanie komunita štátov, ktorá zdieľajú spoločné princípy a záujmy s USA a zvyšovanie schopnosti partnerov obrániť sa.
S týmto cieľom korešponduje napríklad americká snaha o posilňovanie spôsobilostí niektorých spojencov vo východnej Ázii (vrátane Taiwanu), ale napríklad aj budovanie efektívnych bezpečnostných síl v Iraku, aby sa odľahčili americké sily.
Ďalším cieľom je podpora vzniku priaznivých bezpečnostných
podmienok prostredníctvom spolupráce s partnermi a podporovaním bezpečnostno-politických záväzkov USA.





K metódam dosiahnutia prezentovaných cieľov patria:
zabezpečenie bezpečnosti spojencov a partnerov;
odrádzanie potenciálnych nepriateľov;
odstrašenie agresie a následný nátlak;
porážka nepriateľov.

V dokumente z pohľadu princípov došlo k posunom, resp.
k potvrdeniu doterajšej línie amerického bezpečnostno-politického a strategického myslenia predovšetkým v posledných dvoch
kategóriách. V súvislosti s odstrašením sa hovorí o aktívnom prístupe, keďže v súčasných podmienkach existuje veľké množstvo
variácií, v ktorých nie je možné akceptovať konzekvencie útoku.
Preto musí byť odstrašenie založené na dvoch princípoch: po
prvé, predchádzať útokom (napríklad zničením teroristických
sietí), čo je vlastne potvrdenie princípu preempcie; po druhé,
ochrana proti útokom (napríklad budovaním protiraketovej
obrany). Tieto dva princípy – preempcia a budovanie protiraketovej obrany – sú de facto totožné s dovtedajším prístupom či
metódami Spojených štátov, t. j. znamenajú potvrdenie predchádzajúcej línie. S tým súvisí aj konštatovanie, že v prípade nevyhnutnosti realizovať vojenské operácie budú Spojené štáty konať
spoločne s ostatnými spojencami, ak to bude možné – čo znamená, že nie vždy a v každom prípade.
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Dokument identifikuje aj tri kľúčové elementy protiteroristického boja:
 ochrana amerického „Homelandu“;
 boj proti ideologickej podpore terorizmu;
 zničenie teroristických sietí.
Sú identifikované aj kľúčové smernice kvôli úspešnej implementácii týchto cieľov a prístupov:
 aktívna a viacvrstvová obrana;
 pokračujúca transformácia;
 spôsobilosti, plánovanie ktorých bude založené na spôsobe,
akým môžu potenciálni nepriatelia ohroziť USA a nie na tom,
kto a na akom mieste to bude (umožní to oveľa flexibilnejší prístup a predovšetkým reakcie).
 „manažovanie rizík“
K potrebným spôsobilostiam a atribútom pre realizáciu tejto
stratégie patria:
Kľúčové spôsobilosti:
 posilnenia spravodajských spôsobilostí;
 ochrana kritických základní pre operácie;
 globálne operácie (vrátane využívania vesmíru, medzinárodných
vôd, vzdušného priestoru a kyberpriestoru);
 projekcia a udržanie síl vo vzdialených regiónoch so sťaženým
prístupom;
 znemožniť nepriateľom získať útočisko, zničenie nepriateľských základní;
 realizácia „network-centric“ operácií;
 posilňovanie znalostí voči iregulárnym výzvam;
 zvýšenie spôsobilostí partnerov.
Atribúty:
 formovanie ozbrojených síl a ich početné stavy;
 globálna dislokácia amerických ozbrojených síl (viď ďalšiu subkapitolu).
Na základe predchádzajúcich faktorov sú hlavné úlohy ozbrojených síl Spojených štátov:
 Obrana amerického „Homelandu“ (najdôležitejšia úloha).
 Realizácia operácií vo vzdialených regiónoch a redislokácia síl
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z týchto regiónov, pričom najdôležitejšie sú štyri: Európa, severovýchodná Ázia, východoázijská pobrežné oblasti a Stredný
Východ. Napriek tomu, že väčšina ozbrojených síl USA v zahraničí
sa zameriava na tieto štyri regióny, neznamená to, že nemusia byť
schopné realizovať operácie v ďalších regiónoch. Práve naopak,
treba udržiavať sily schopné zasiahnuť na celom svete.
 Rýchle porazenie nepriateľov v prelínajúcich sa vojenských
operáciách s možnosťou vybojovania rozhodujúceho víťazstva
a prevedenia následných stabilizačných operácií v jednej operácii.
Znamená to tiež určitý posun od dvoch paralelných operácií
s cieľom dosiahnuť víťazstvo, predovšetkým na základe skúseností napríklad z Iraku. Po víťazstve totiž môže nastať potreba
realizácie dlhodobých stabilizačných operácií vzhľadom na komplexnejšie ciele, situáciu a vojenské operácie.
 Realizácia limitovaného počtu menších operácií, vrátane menších bojových operácií, mierových operácií, humanitárnych misií
a nebojových operácií, napríklad evakuácie.
 Spôsobilosti, početné stavy, rozmiestnenie a ďalšie súvisiace
faktory budú prezentované v plánovanom dokumente QDR
2005 (viď neskôr).
Nová Národná obranná stratégia je najnovším bezpečnostnopolitickým dokumentom Spojených štátov. Je konkrétnejšia ako
Národná bezpečnostná stratégia (20. september 2002), ktorá bola
jednoznačne „Grand Strategy“ a rozpracováva ciele a princípy, ktoré
boli vytýčené v NSS. Prezentuje aj relatívne detailné metódy na
dosiahnutie týchto cieľov. NDS sumarizuje aj poznatky a skúsenosti z udalostí v posledných rokoch vrátane skúseností získaných
v Iraku. V dominantnej miere potvrdzuje doterajšiu líniu americkej
bezpečnostnej politiky a jej princípy. Na základe skúseností však
obsahuje aj nové prvky, napríklad nevyhnutnosť dlhodobejších
stabilizačných operácií alebo silnejšiu spoluprácu so spojencami.

Nový Quadrennial Defense Review a klasifikácia hrozieb
Podľa informácií odborného časopisu Defence News začala takmer okamžite po prezidentských voľbách v Spojených štátoch
príprava nového bezpečnostno-politického dokumentu (minister
obrany USA Donald Rumsfeld vydal pokyn na spracovanie dokumentu 4. novembra 2004) [4, 5]. Ide o dokument, ktorý je vydávaný
pravidelne každé štyri roky a je zameraný na bezpečnostnú politiku,
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obrannú stratégiu a aj na konkrétne aplikácie pre ozbrojené sily,
napríklad modernizáciu, štruktúru ozbrojených síl alebo rozpočet5.
Podľa Defence News [4] diskusia o novom dokumente by mala
byť výrazne ovplyvnená dokumentom „Strategic Planning Guidance“,
ktorý bol vydaný v marci 2004, predovšetkým v oblasti klasifikácie
hrozieb a prípravy ozbrojených síl na ne.
Ozbrojené sily USA by mali byť okrem tradičných variant nasadenia a tradičných situácií pripravené aj na ďalšie, ako napríklad iregulárne, disruptívne a katastrofické (viď predchádzajúcu subkapitolu
o novej Národnej obrannej stratégii, ktorá už obsahuje tieto kategórie).
Jednotlivé scenáre by mali vyzerať podľa citovaného odborného
časopisu [5] nasledovne:
 Iregulárne
Cieľom je erózia amerického vplyvu a moci, ako aj politickej
vôle angažovať sa, používaním nekonvenčných metód ako
napríklad terorizmus, povstanie, vzbura, občianska vojna, nové
koncepty neobmedzeného vedenia vojny („unrestricted warfare“).
V súčasnosti týmto výzvam čelia americké jednotky napríklad
v Iraku. Hrozbu pochádzajúcu z iregulárnych výziev môžu posilniť dva faktory: vzostup extrémistických ideológií a absencia
efektívnej vlády.
Pravdepodobnosť: veľmi vysoká.
Zraniteľnosť (USA): mierna, keď sa nekontroluje efektívne.
 Tradičné
Cieľom je „výzva“ americkej vojenskej moci vojenskými operáciami, ako konvenčné pozemné, letecké a námorné útoky alebo
nukleárne sily tradičných (nukleárnych) mocností.
Pravdepodobnosť: znižujúca sa, aj vďaka prevahe v spôsobilostiach a expanzii kvalitatívneho líderstva USA, ako aj potenciálnym nákladom, ktoré by boli pre potenciálnych vyzývateľov potrebné na budovanie takých síl, aké by boli schopné konkurovať
konvenčnej sile Spojených štátov.
Zraniteľnosť (USA): nízka, keď je transformácia amerických
ozbrojených síl vyvážená.
 Disruptívne
Cieľom je ohroziť americkú silu a vplyv získavaním pokrokových spôsobilostí, ako napríklad senzory, biotechnológia,

5Treba
poznamenať, že
vzhľadom na charakter dokumentu informácie pochádzajú z odborných časopisov – pozn. aut.
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miniaturizácia, cyber-operácie, využívanie vesmíru, energetické
zbraňové systémy a ďalšie vyspelé technológie.
Pravdepodobnosť: nízka, ale čas hrá proti Spojeným štátom.
Zraniteľnosť (USA): neznáme strategické prekvapenie môže
znamenať riziko pre americkú bezpečnosť.
 Katastrofické
Cieľom je paralyzovať americký líderstvo a silu použitím zbraní
hromadného ničenia, prekvapivými útokmi na symbolické, kritické alebo ďalšie vysokohodnotné ciele, ako napríklad 11. septembra 2001, použitie zbraní hromadného ničenia teroristami,
alebo útok „darebáckych štátov“ balistickými strelami. Tieto
metódy môžu byť použité aj ako dôsledok neschopnosti ohroziť USA tradičnými prostriedkami.
Pravdepodobnosť: mierna, ale zvyšuje sa.
Zraniteľnosť (USA): neakceptovateľná, vzhľadom na to, že
jediná udalosť takého charakteru môže vážne zmeniť americký
spôsob života. Vzhľadom na potenciálne dôsledky budú Spojené štáty odrádzať potenciálnych nepriateľov od získavania
spôsobilostí potrebných na realizáciu takýchto útokov, odstrašovať ich a v prípade potreby ich zničiť ešte predtým, ako
budú schopní tieto spôsobilosti použiť. Je to de facto ďalšie
potvrdenie stratégie preemptívnych útokov proti entitám, ktoré
môžu vážne ohroziť americkú bezpečnosť alebo vitálne záujmy
USA.
Dôležitou zmenou je, že kým sa doteraz americké ozbrojené sily
pripravovali na tradičné varianty, v budúcnosti sa budú musieť
sústrediť na oveľa širšiu škálu situácií. Kľúčovým elementom je,
aby sa americké ozbrojené sily v budúcnosti neprikláňali k niektorému z týchto scenárov v dominantnej miere a na úkor ostatných. V súčasnosti sú dobre pripravené len na jednu z týchto variant – na tradičnú, ktorá je však málo pravdepodobná. Samozrejme,
vo veľkej časti prípadov nie je možné tieto základné scenáre striktne oddeliť a treba počítať s ich kombináciou. Príkladom môže
byť napríklad situácia, keď sa zo štátu, ktorý disponuje zbraňami
hromadného ničenia stane zlyhávajúci sa štát (napríklad Irán, Pakistan alebo aj Severná Kórea a Rusko).
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Redislokácia ozbrojených síl Spojených štátov
amerických vo svete
Jednou z najdôležitejších implikácií, ktoré vyplývajú zo zmien
v americkej zahraničnej a bezpečnostnej politike, je redislokácia
ozbrojených síl USA vo svete. Rok 2004 je dôležitý v celom procese najmä vzhľadom na skutočnosť, že rokovania na odbornej
úrovni, ktoré o tejto otázke prebiehali medzi predstaviteľmi Spojených štátov a niektorých spojeneckých krajín, už priniesli konkrétne výsledky. Dôležitá je aj skutočnosť, že americký prezident
vo svojom prejave pred veteránmi v meste Cincinnatti prvýkrát
verejne prezentoval dôležité modifikácie a reorganizáciu v systéme
amerických základní v zahraničí (viď neskôr).
Dôvody redislokácie
Napriek tomu, že sa po studenej vojne radikálne zmenili determinujúce faktory globálneho bezpečnostného prostredia a tým samozrejme aj bezpečnostné hrozby a ohrozenia pre Spojené štáty,
základná štruktúra rozmiestnenia amerických ozbrojených síl v zahraničí sa nezmenila v takom rozsahu, ako determinujúce faktory
globálnej a americkej bezpečnosti. Jediná vážnejšia zmena nastala
vybudovaním amerických pozícií na Strednom Východe. To znamená, že súčasný stav je ešte stále ovplyvnený reáliami studenej
vojny, s dôrazom na severovýchodnú Áziu a západnú Európu.
Podľa amerického hodnotenia však v súčasnosti pochádzajú najdôležitejšie výzvy pre americké bezpečnostné záujmy v prevažnej
miere z dvoch regiónov: zo Stredného Východu vrátane severovýchodnej Ázie a severnej Afriky a z juhovýchodnej Ázie.
Princípy redislokácie
Podľa expertov z Heritage Foundation J. Spencera a J. C. Hulsmana
[28] sa redislokácia amerických ozbrojených síl v zahraničí musí
riadiť štyrmi základnými princípmi:
Strategické
Redislokácia musí brať ohľad na najdôležitejšie strategické záujmy Spojených štátov.
Operačné
Redislokácia musí zvýšiť schopnosť USA reagovať na súčasné
a potenciálne hrozby, ako aj napomôcť k procesu transformácie
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ozbrojených síl USA zo sily industriálnej éry budovanej pre podmienky Studenej vojny na sily digitálnej éry, ktoré môžu reagovať
na nepredvídateľné hrozby budúcnosti.
Politické
Rozhodnutie o udržaní alebo vytvorení novej základne nemôže
byť ovplyvnené súčasnými politickými nezhodami (s niektorými
európskymi spojencami, predovšetkým sa myslí na Nemecko –
pozn. aut) a musia brať ohľad na politické reálie 21. storočia.
Ekonomické
Rozhodnutie o udržaní alebo vytvorení novej základne nemusí
byť prijaté len na základe ekonomických faktorov, ale napriek tomu
musí brať do úvahy aj otázky ekonomickej efektivity.
Základné faktory súvisiace s redislokáciou však je možné identifikovať aj na základe niekoľkých kľúčových bezpečnostno-politických dokumentov – predovšetkým ide o QDR z roku 2001 ale
aj o NSS z roku 2002: predísť nepriateľskej dominancii v tzv. „kritických oblastiach“ ako Európa, severovýchodná Ázia, pobrežné
oblasti východnej Ázie od južného Japonska až po Bengálsky záliv,
Stredný Východ a juhozápadná Ázia, ďalej zabezpečiť bezpečnosť
medzinárodných námorných, leteckých, vesmírnych a informačných komunikácií a prístup ku kľúčovým trhom a strategickým
zdrojom [24]. Pobrežné oblasti od Bengálskeho zálivu po Japonské
more predstavujú obzvlášť exponovanú a kritickú oblasť, pričom
je možné vyhlásiť, že podľa amerického hodnotenia je hustota
amerických základní a en route infraštruktúry v tejto oblasti nižšia
ako v ostatných kritických regiónoch6.

6Podrobnejšie

o problema-

tike viď [17].
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Ciele redislokácie identifikuje aj (už analyzovaný) najnovší
bezpečnostno-politický dokument Národná obranná stratégia Spojených štátov [16]:
 rozširovanie úloh spojenectiev a budovanie nových bezpečnostných partnerstiev;
 budovanie vyššej miery flexibility vzhľadom na neistotu a predísť
tomu, aby sily boli príliš koncentrované v niekoľkých oblastiach;
 prispôsobenie síl regionálnym reáliám a spôsobilostiam, ktoré sú
potrebné na rýchlu globálnu akciu;
 budovanie rýchlo nasaditeľných spôsobilostí;
 dôraz na spôsobilosti a nie na početné stavy.
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Redislokácia v konkrétnych regiónoch
Ázia
Z hľadiska redislokácie ozbrojených síl USA je možné Áziu
rozdeliť do niekoľkých regiónov. V prípade Stredného Východu
predstavuje najväčšiu zmenu od roku 2003 zníženie závislosti Spojených štátov od Saudskej Arábie a samozrejme silná prítomnosť
v Iraku. V dôsledku vývoja súvisiaceho so Saudskou Arábiou –
ktorý akceleroval v súvislosti s irackou krízou, keď sa objavili problémy s používaním základní v Saudskej Arábii – USA premiestnili
svoje dôležité základne do niektorých menších štátov v regióne.
Spojené štáty udržiavajú naďalej silnú prítomnosť v Iraku, pričom
počet síl výrazne neklesol ani počas roka 2004. Po 11. septembri
2001 môžeme hovoriť o dislokácii amerických ozbrojených síl
v strednej časti Ázie, predovšetkým v Uzbekistane, Tadžikistane,
Kirgizsku, ale samozrejme aj v samotnom Afganistane. V súčasnosti sú v oblasti rozmiestnené predovšetkým špeciálne sily a časti
82. divízie v celkovom počte viac ako 10 tisíc vojakov (17 900), čo
vyplýva zo špecifík protiteroristických operácií, amerických záujmov v regióne a geografických reálií.
V prípade Severovýchodnej Ázie sa v roku 2004 najviac hovorilo o znížení početného stavu amerických jednotiek v Južnej Kórei
približne v časovom horizonte 2007, avšak tento proces bude
doplnený paralelným zvyšovaním spôsobilostí amerických jednotiek na Kórejskom polostrove a v širšom regióne. Plánuje sa aj
redislokácia amerických jednotiek v rámci juhokórejského územia
na základne rozmiestnené južne od juhokórejského hlavného
mesta Soul. V súčasnosti je totiž veľká časť amerických jednotiek
rozmiestnená pri hraniciach so Severnou Kóreou, dôsledkom čoho
sú v mimoriadne zraniteľnej situácii v prípade potenciálneho prekvapivého útoku zo strany severokórejských ozbrojených síl. Celkovo je v oblasti približne 100 tisíc amerických vojakov, ktorí sú
v prevažnej miere v Japonsku a na území Južnej Kórey.
Z amerického pohľadu je problematickejšia juhovýchodná a východná Ázia, pravdepodobne najkritickejšia oblasť v budúcnosti aj
z hľadiska základných amerických cieľov7. Napriek týmto skutočnostiam však spomedzi všetkých kritických oblastí disponujú v juhovýchodnej Ázii americké ozbrojené sily pomerne malým
množstvom základní. Ako kľúčové štáty pri riešení tohto problému môžu figurovať Thajsko, Filipíny a Austrália. Napriek pomerne

7Zabrániť nepriateľskej dominancii v „kritických regiónoch“, medzi ktoré východná a juhovýchodná
Ázia, vrátane pobrežných
oblastí od južného Japonska
až po Bengálsky záliv, deklarovane patria, ďalej zabezpečiť bezpečnosť medzinárodných námorných, leteckých, vesmírnych a informačných komunikácií a prístup ku kľúčovým trhom
a strategickým zdrojom [24].

155

1

II. KAPITOLA – Vývoj bezpečnostných politík

kladným politickým vzťahom však bude pre americké ozbrojené
sily problém získať potrebné základne predovšetkým z vnútropolitických dôvodov. Určitý posun je možné identifikovať v postoji
Filipín, kde sú prítomní príslušníci amerických špeciálnych jednotiek, ktorí pomáhajú pri bojoch s moslimskými povstalcami na
juhu Filipín a al-Káide (približne 1 100 vojakov). Je možné predpokladať aj zvýšenie prítomnosti amerického námorníctva v regióne, predovšetkým ako reakciu na námorné súperenie v oblasti
Juhočínskeho mora, ale aj posilnenie amerického letectva v regióne,
napríklad na ostrove Guam (počas vojny proti Iraku boli na
Guame rozmiestnené americké bombardéry ako odstrašujúca sila
proti potenciálnym ambíciám Severnej Kórey).

8Ďalším

štátom, ktorého sa
táto zmena bude významne týkať, je Island, nedisponujúci vlastnými ozbrojenými silami – pozn. aut.
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Európa
Súčasné a potenciálne trendy majú dominantný vplyv na kvalitu
a kvantitu budúcnosti americkej vojenskej prítomnosti v Európe.
Kvôli absencii širokospektrálnej konvenčnej hrozby je možné uvažovať o totálnej transformácii amerických jednotiek v Európe. Samozrejme, po skončení studenej vojny sa vo významnej miere redukovala
americká vojenská prítomnosť (z 300 tisíc na približne 100 tisíc),
avšak charakter týchto jednotiek sa významnejšie nezmenil. Pod
tlakom nového bezpečnostného prostredia a nových požiadaviek sa
budú realizovať zmeny vo viacerých dimenziách, t. j. čo sa týka početného stavu, charakteru, ale aj dislokácie amerických ozbrojených síl
v rámci Európy. Počas irackej vojny zosilneli hlasy o tom, že jednotky
alebo časť jednotiek, ktoré boli na Blízky Východ prevelené z Európy,
sa tam už nevrátia, čo by samozrejme znamenalo ďalšiu významnú
redukciu. Prezident Bush sa v roku 2004 k problematike vyjadril vo
svojom prejave pred vojnovými veteránmi v Cincinatti pred prezidentskými voľbami v USA, keď hovoril o 70 percentnej redukcii.
Americkí predstavitelia potvrdili záujem udržiavať najdôležitejšie základne v Nemecku, napríklad leteckú základňu Rammstein8.
Potenciálnym smerom vývoja je aj modifikácia rozmiestnenia
amerických jednotiek v konkrétnych štátov v rámci Európy, kde stále
prevládajú základne v Nemecku a čiastočne v Spojenom kráľovstve.
Určitá zmena nastala dôsledkom kríz na Balkáne, keď sa z geografických dôvodov zvýšila váha Talianska, ale vybudovala sa aj prvá
americká vojenská základňa v Európe mimo územia členských štátov NATO, konkrétne v Maďarsku (Taszár). Tieto zmeny ale –
napriek tomu, že boli významné a naznačovali smer vývoja v budúc-
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nosti – nezmenili radikálne dislokáciu amerických jednotiek v rámci
Európy. Z geografických faktorov je dôležitá najmä skutočnosť, že
väčšina nových spojencov USA je bližšie k rizikovým oblastiam ako
Nemecko. Úroveň politických vzťahov jednoznačne demonštrovala
iracká kríza, keďže sa ukázalo, že štáty v strednej a východnej Európe
vo väčšej miere zdieľajú americký pohľad a hodnotenie globálneho
bezpečnostného prostredia. Navyše treba dodať, že stredoeurópske
a relevantné balkánske štáty (Rumunsko, Bulharsko) poskytli svoj
vzdušný priestor počas kríz na Blízkom Východe a v strednej Ázii
bezpodmienečne. Dôležitý je aj fakt, že na území „nových spojencov“ sú obmedzenia na výcvik pre americké sily oveľa nižšie, ako je
to napríklad v Nemecku (napríklad výcvik vrtuľníkov v noci, cvičenia s použitím ostrých striel, alebo výcvik ťažkou vojenskou technikou) [28]. Cieľovými štátmi sa v procese redislokácie amerických
síl v Európe majú stať Rumunsko, Bulharsko a prípadne Poľsko.
Hlavný veliteľ ozbrojených síl USA v Európe generál James Jones
vyhlásil, že už v prvej polovici roka 2005 by sa mali preveliť z Nemecka prvé americké jednotky do Bulharska [29]. Bulharsko podľa
dostupných údajov ponúklo dva prístavy vo Varne a Burgase, ako aj
leteckú základňu Dobrič na severovýchode krajiny [28]. Podľa toho
istého zdroja sa uvažuje o rumunských základniach Krumovo a Constança (pri Čiernom mori), ako aj o Sczeczyne v Poľsku. Premiestnenie amerických základní do Rumunska a Bulharska poskytne Spojeným štátom väčšiu politickú flexibilitu, keďže nebudú v prípade
operácií na Blízkom Východe závislé len na Turecku. Po skúsenostiach počas irackej vojny v roku 2003, keď turecký parlament na
poslednú chvíľu odmietol použitie tureckého územia, je to tiež dôležitý faktor (aj keď spomínané balkánske štáty úplne nenahradia
geopolitické výhody Turecka).
Transformovať sa bude aj charakter americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Okrem symbolickej hodnoty – podpora a demonštrácia amerického líderstva v NATO – budú európske vojenské základne slúžiť predovšetkým ako predsunuté základne pre operácie
mimo Európy, smerom na juhovýchod a juh, na Blízky Východ, do
východného Stredomoria a do strednej Ázie (demonštrovali to aj
udalosti počas vojny proti Iraku) a sily nebudú také statické. Tento
proces zahrňuje aj opatrenia súvisiace so skutočnosťou, že kým
v Južnej Kórei, kde je rozmiestnených 37 tisíc amerických vojakov, je
počet rodinných príslušníkov cca 4 000, v prípade Európy je to
104 tisíc vojakov a 125 tisíc rodinných príslušníkov [28].
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Afrika
Afrika je mimoriadne dôležitá predovšetkým v súvislosti s dvoma faktormi: zabezpečenie prístupu k energetickým zdrojom (západná Afrika vrátane Guinejského zálivu) a terorizmus, v niekoľkých špeciálnych prípadoch spojený s dysfunkciou centrálnych
vlád (východná a severná Afrika, špecificky Somálsko).
Od konca studenej vojny zaujímala Afrika len okrajové miesto
v americkom strategickom myslení a Spojené štáty sa v tomto regióne vo výraznejšej miere neangažovali. Výnimku tvorila „humanitárna operácia“ v Somálsku v roku 1994, ktorá však len demonštrovala neochotu Spojených štátov riskovať výraznejšie straty
v súvislosti s angažovanosťou v Afrike. Situácia sa však mení predovšetkým kvôli bezpečnostným hrozbám a energetickým zdrojom. Východná Afrika, konkrétne Somálsko, ale aj Eritrea, Etiópia,
Džibuti a Keňa sú dôležité okrem spojitosti s teroristickou hrozbou aj kvôli blízkosti námorných komunikácií a prístupovým
trasám amerického námorníctva do Perzského zálivu a Indického
oceánu cez Stredozemné more a Suezský prieplav. Vzhľadom na
narastajúcu dôležitosť regiónu sa napríklad v Džibuti objavili americké špeciálne jednotky a námorná pechota. Spojené štáty považujú oblasť od Mauretánie po Sudán tiež za miesto aktivít teroristických skupín, vrátane al-Káidy. Reakciou na túto skutočnosť je
vyslanie amerických inštruktorov do severoafrických štátov, aby
spolupracovali na zhromažďovaní spravodajských informácií a cvičili miestne protiteroristické sily. Podľa niektorých zdrojov Spojené
štáty v reakcii na tieto nové faktory plánujú vo významnej miere
zvýšiť úroveň svojej vojenskej prítomnosti v Afrike. Jedným
z možných krokov bude zvýšenie aktivít amerického námorníctva
pri brehoch západnej Afriky a Guinejského zálivu, ako aj zriadenie
vojenských základní, napríklad v Alžírsku, Mali a Senegale, pričom
ďalšie môžu byť v Keni a iných východoafrických štátoch (východná Afrika bude zaujímať jednoznačne prvoradé miesto), ale aj
v Ghane alebo Maroku.

Irán a Irak
Irán
Jedným z najproblematickejších štátov z pohľadu americkej
bezpečnosti zostával aj v roku 2004 Irán. Po úspešnej vojenskej
akcii proti Iraku sa navyše Irán vynoril de facto ako nepriateľ číslo
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1 pre USA. Irán vždy figuroval v percepcii súčasnej americkej
administratívy ako problémový štát: bol zaradený medzi štáty, ktoré
tvorili „Os zla“ v Správe o stave únie v januári 2002 [21] a aj odvtedy je vždy „na zozname“, keď sa hovorí o problémových štátoch (viď napríklad inauguračný prejav amerického prezidenta
20. januára 2005 [23]).
Irán podľa americkej percepcie spĺňa všetky predpoklady na
zaradenie do kategórie problémových, resp. „darebáckych“ štátov:
je nepriateľsky naladený voči USA a americkým spojencom (najmä
Izraelu), jeho vnútorný režim nekorešponduje s princípmi demokracie, podľa USA podporuje teroristické organizácie (predovšetkým v Hizballáh v Libanone), a usiluje sa o získanie zbraní
hromadného ničenia. 20. januára 2004 vyhlásil viceprezident Spojených štátov Dick Cheney pre televíznu stanicu MSNBC, že USA
považujú Irán za problematický predovšetkým z dvoch dôvodov:
nukleárny program a podpora teroristických organizácií, najmä
Hizballáhu. Podľa niektorých informácií dôležitým faktorom sú aj
obavy Izraela, ktorý sa považuje za primárny potenciálny cieľ prípadného iránskeho útoku. Podľa informácií z tlače izraelskí predstavitelia nastolili problematiku počas svojich návštev v americkom
hlavnom meste minimálne za posledné 2 roky. Izraelskí predstavitelia už niekoľkokrát vyhlásili, že nie je možné z hľadiska základných faktorov izraelskej bezpečnosti tolerovať prípadné vojenské nukleárne spôsobilosti Iránu9.
Samozrejme kvôli silnej angažovanosti amerických ozbrojených
síl v Iraku, ako aj postojom ďalších kľúčových aktérov globálneho
bezpečnostného prostredia je americká operácia proti Iránu „á la
Irak“ vysoko nepravdepodobná. Treba však poukázať na potenciálnu možnosť obmedzených útokov leteckých a námorných síl
proti vybraným zariadeniam, ktoré zaujímajú centrálne miesto
v iránskom jadrovom programe. Túto možnosť nie je možné
definitívne vylúčiť, vzhľadom na existujúci technologický „prah“,
po prekročení ktorého nie je možné zabrániť, aby Irán disponoval
jadrovými zbraňami a na relatívne obmedzené časové obdobie,
ktoré Irán potrebuje na dosiahnutie tohto prahu. Podľa izraelských
predstaviteľov to bude vo veľmi blízkej budúcnosti [33], pričom
konkrétne odhady, kedy bude Irán disponovať jadrovými hlavicami, hovoria o časovom horizonte od 2008 až 2010.
Americký prezident dal niekoľkokrát najavo, že v súvislosti
s Iránom uprednostňuje jednoznačne diplomatické riešenie. Pod-

1

9Je všeobecne známe, že
v roku 1981 Izrael už realizoval letecký úder proti jadrovým zariadeniam Iraku
v Osiraku. Treba však dodať,
že kľúčové iránske zariadenia sú oveľa ďalej od Izraela,
a aj iránsky jadrový program
je rozsiahlejší ako iracký
v tom čase, čo spôsobuje, že
pravdepodobne nie je možné zničiť kľúčové iránske
zariadenia jedinou akciou
tohto typu – pozn. aut.
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poru diplomatickým snahám troch európskych mocností, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka niekoľkokrát vyjadril
prezident Bush aj počas svojej európskej návštevy. Okrem silnej
podpory pre diplomatické riešenie však jednoznačne nevylúčil ani
prípadné vojenské akcie ako krajnú a poslednú možnosť. 17. januára pre televíznu stanicu CNN vyhlásil: „Dúfam, že dokážeme
vyriešiť tento problém diplomatickou cestou, ale nikdy nevylúčim
inú možnosť“. V už spomínanom rozhovore pre televíziu
MSNBC vyhlásil americký viceprezident, že USA budú pokračovať v podpore pre diplomatické riešenie a snahy Európanov riešiť
iránsky nukleárny program: „Nechceme vojnu na Blízkom Východe, keď sme jej schopní zabrániť“. Cheney v januári tiež vyhlásil: „Keď sa pozriete okolo vo svete na potenciálne problémy,
Irán je na prvom mieste“. Podľa informácií novín The Washington
Times však niektorí americkí predstavitelia hovoria, že prezident
Bush by v prípade zlyhania diplomatických možností chcel riešiť
problém preemptívnym útokom ešte pokiaľ je vo svojom úrade,
teda do roku 2009 [35]. Samozrejme, v súčasnosti sú tieto úvahy len
viac-menej špekulácie, avšak vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť
problematiky sú nevyhnutné informácie aj o prípadných amerických úvahách.
ˇ ’ sily USA v regióne pre potenciálny útok proti
Pouzitelné
jadrovým zariadeniam v Iráne
Ešte od ukončenia vojenských operácií proti Iraku majú napriek
značnému poklesu Spojené štáty stále významné letecké sily v regióne, vrátane Iraku, Kuvajtu, Ománu, Kataru a Spojených arabských emirátov. Okrem toho treba určite počítať aj s bombardérmi dlhého doletu, ktoré sú dislokované na základni Diego Garcia
v Indickom oceáne. Napriek týmto silám však USA nedisponujú
v regióne v súčasnosti lietadlami AWACS, ani lietadlami s vlastnosťou stealth, ktoré by teoreticky tvorili vždy dôležitú časť
prvých úderov tohto charakteru. To nasvedčuje tomu, že v súčasnosti nie sú pripravené sily na realizáciu takýchto úderov v regióne
v krátkom čase. Redislokácia potrebných síl je ale možná v relatívne
krátkom čase, navyše teoreticky je možný zásah ťažkých bombardérov s transkontinentálnym doletom zo základní v Spojených
štátoch (B-2).
Čo sa týka námorných úderných síl, od ukončenia vojenských
operácií proti Iraku majú Spojené štáty v regióne jednu údernú
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skupinu vedenú lietadlovou loďou. Okrem bojových lietadiel na
lietadlovej lodi disponuje takáto skupina na ďalších bojových lodiach
a ponorkách približne 250 riadenými strelami s plochou dráhou letu,
ktoré sú efektívne pri vykonávaní takýchto úderov [33].
Na záver treba dodať súčasnú pozíciu spojených štátov, ktorú
vyjadril prezident Bush počas svojej návštevy v Európe vo februári
2005: „...nikdy nemôžete chcieť od prezidenta aby povedal nikdy –
ale vojenská akcia nie je určite nikdy jeho prvou voľbou“.
Irak10
Irak bol aj počas roku 2004 najdôležitejším miestom pre americkú
bezpečnostnú politiku, miestom najvýznamnejšieho nasadenia
amerických ozbrojených síl v zahraničí a najdôležitejším elementom transformačných snáh a krokov americkej politiky na Strednom Východe. Centrálne miesto Iraku v stratégii transformácie
Stredného Východu potvrdil americký prezident aj v Správe o stave
Únie, ktorú predniesol 2. februára 2005, keď vyhlásil, že proces
demokratizácie Iraku bude mať rozhodujúci vplyv na celý región,
vrátane Iránu a Sýrie [31]. V tej istej Správe americký prezident
odmietol prezentáciu časového harmonogramu na stiahnutie
amerických síl z Iraku, keďže by to podľa jeho slov mohlo pomáhať teroristom vyčkať do stanoveného potenciálneho termínu
a potom realizovať kroky vedúce k destabilizácii krajiny.
Početné stavy amerických jednotiek v Iraku boli v roku 2004 na
priemernej úrovni 138 000. V súvislosti s úlohami súvisiacimi so
stabilizáciou situácie počas volieb sa početné stavy dočasne zvýšili
na 145 000. Americký generál Lance Smith, zástupca veliteľa Centrálneho velenia, ktorý velí aj operáciám v Iraku a Afganistane,
vyjadril 31. marca 2005 presvedčenie, že v prípade ďalšieho úspešného pokračovania stabilizácie situácie v Iraku by mohli Spojené štáty v priebehu roka výrazne znížiť početné stavy svojich síl
v oblasti. Odhodlanie USA pokračovať v angažovanosti v Iraku
prezentujú aj rozpočtové navýšenia pre potreby operácií v Afganistane, ale predovšetkým v Iraku11.
Súčasná ministerka zahraničných vecí USA Condoleezza
Riceová pred Senátom 18. januára 2005 tiež potvrdila tento postoj,
keď vyhlásila, že „americká exit-strategy závisí od schopnosti Iraku
brániť sa proti teroristom...“ [25]. Riceová tiež z týchto dôvodov,
podobne ako americký prezident, nebola ochotná prezentovať
časový plán odchodu amerických jednotiek z Iraku.

10Subkapitola o Iraku je
stručnejšia napriek dôležitosti americkej angažovanosti v tejto krajine predovšetkým z dvoch dôvodov:
po prvé, základné princípy
a ciele americkej angažovanosti boli analyzované
v predchádzajúcich subkapitolách, po druhé, konkrétne udalosti sú prezentované v ďalších kapitolách
Panorámy, ktorá sa zaoberajú Stredným východom
a Irakom.
11Vo februári 2005 požiadal
G. Bush americký Kongres
o navýšenie rozpočtu o 82 miliárd dolárov predovšetkým
na pokrytie výdavkov spojených s operáciami v Iraku
(v oveľa menšej miere v Afganistane) –pozn. aut.
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Spojené kráľovstvo
Základné princípy bezpečnostnej politiky Spojeného
kráľovstva12
Bezpečnostná politika Spojeného kráľovstva je konštantná a
čitateľná a jej základné princípy sú relatívne jednoznačne identifikovateľné (samozrejme, existujú dôležité špecifiká, ktoré budú analyzované neskôr). Základným princípom britskej bezpečnostnej politiky je udržiavanie nadštandardných vzťahov so Spojenými štátmi,
prostredníctvom ktorých sú Briti teoreticky schopní efektívnejšie
ovplyvňovať formovanie globálneho bezpečnostného prostredia.
Posilnenie britského postavenia sleduje aj snaha pôsobiť ako most
medzi Spojenými štátmi a Európou. Opäť sa to potvrdzuje aj v súvislosti s problematikou Iránu, kde sú Briti členmi európskej „trojky“ rokujúcej s Iránom, pričom sa snažia o permanentnú koordináciu s USA. Angažovanie sa Spojeného kráľovstva v tomto „európskom projekte“ je relatívne novým trendom v britskej bezpečnostnej politike a korešponduje s koncepciou vo výraznejšej miere angažovať v európskej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Snahy na
politickej úrovni sú dopĺňané krokmi (aj) na úrovni konkrétnej
spolupráce v oblasti zbrojárskej výroby (s Francúzskom, napríklad
výstavba nových lietadlových lodí) alebo ozbrojených síl. Britskú
angažovanosť v procese formovania európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky je však tiež možné identifikovať ako súčasť
snahy „byť hodnotným partnerom USA“ prostredníctvom získania
vplyvu v procese, ktorý ovplyvňuje aj postavenie Spojených štátov.
Navyše bezpečnostná politika je tradične silnou stránkou Spojeného
kráľovstva, vzhľadom na skutočnosť, že britské ozbrojené sily sú
považované za najefektívnejšie v Európe aj z pohľadu kľúčovej
kategórie projekcie sily do mimoeurópskych regiónov.
Dôležitou súčasťou britskej bezpečnostnej politiky je dôraz na
efektívne a reálne využiteľné ozbrojené sily a pragmatický prístup pri
reformách ozbrojených síl s dôrazom na reálne potreby v podmienkach nových determinujúcich faktorov globálneho bezpečnostného prostredia.

Transatlantické vzťahy, ESDP a koncepcia Battle
Groups
12Podľa

Transatlantické vzťahy vrátane špeciálnych vzťahov so Spojenými
štátmi zostali základnou kategóriou pre britskú bezpečnostnú politiku

[17].
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aj v roku 2005. Za symbolické je možné považovať aj skutočnosť, že
prvým zahraničným hosťom amerického prezidenta Georgea Busha
po znovuzvolení bol práve britský premiér Tony Blair. Cesta T. Blaira
bola realizovaná 11. – 12. novembra 2004, kedy prebiehali aj spoločné
americko-britské operácie v irackom meste Fallúdža. Briti napriek
domácemu väčšinovému nesúhlasu verejnej mienky presunuli v rámci
Iraku do mesta Fallúdža približne 800 vojakov, čím vo výraznej miere
podporili bojujúce americké jednotky [11] (celkovo tam pôsobí viac
ako 8 000 britských vojakov, viď neskôr). Všeobecne je možné konštatovať, že v otázke Iraku existuje vysoká miera zhody medzi Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi.
Koncom roka 2004 a začiatkom 2005 sa však objavili správy
o pôsobení amerických špeciálnych síl v Iráne a o potenciálnych
útokoch na nukleárne zariadenia v Iráne (podrobnejšie viď v predchádzajúcej subkapitole o Spojených štátoch). Na druhej strane, Spojené kráľovstvo je členom skupiny európskych mocností, ktoré rokujú s Teheránom o otázkach nukleárnej proliferácie a iránskom nukleárnom programe. Preto podľa niektorých zdrojov prijali Briti tieto
správy s nevôľou [2]. Podľa týchto zdrojov by možnými americkými
údermi na iránske zariadenia americko-britské vzťahy dosiahli svoje
limity, keďže Spojené kráľovstvo by nemuselo súhlasiť s takýmito
útokmi. Samozrejme, ide o špekulácie, keďže zatiaľ podľa dostupných informácií nie sú útoky USA na iránske zariadenia aktuálne
a preto nie je známy ani britský postoj k problematike.
V roku 2004 pokračovala aj britská angažovanosť v procese formovania Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Ako to bolo
spomenuté v predchádzajúcej subkapitole, Spojené kráľovstvo získalo v tejto súvislosti v roku 2004 dve mimoriadne dôležité a prestížne
pozície. Po prvé, pozíciu vedúceho Európskej obrannej agentúry
(European Defence Agency – EDA); po druhé, vedúcou silou doteraz
ďaleko najnáročnejšej misie Európskej únie v histórii – ALTHEA
v Bosne a Hercegovine – sa stalo tiež Spojené kráľovstvo.
Spojené kráľovstvo sa angažovalo aj vo vytváraní tzv. „Battle
Groups“, ktoré boli pôvodne spoločnou britsko-francúzskou iniciatívou. Z celkového počtu 13 bojových skupín Európskej únie
vytvorí Spojené kráľovstvo jednu skupinu samostatne a ďalšiu
v spolupráci s Holandskom13. Okrem toho, že vytvorenie samostatnej skupiny znamená pre prvoradú európsku vojenskú mocnosť ako
Spojené kráľovstvo aj prestížnu záležitosť14, britský príspevok je
dôležitý aj preto, že umožní pre EÚ deklarovať prvé skupiny už

1

13Konkrétnu

angažovanosť
členských štátov EÚ v budovaní Battle Groups viď
[13].

14Samostatné

bojové skupiny, okrem participácie v spoločných, vytvoria Spojené
kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko a Španielsko – pozn.
aut.
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v roku 2005. Navyše sú britské ozbrojené sily považované za najefektívnejšie v Európe a preto britská participácia v projekte posilní
aj celkovú kredibilitu európskych síl.
To, že tieto priority britskej bezpečnostnej politiky sa nemenia,
potvrdzujú aj priority britskej zahraničnej politiky pre rok 2005
prezentované Veľvyslankyňou Spojeného kráľovstva v Slovenskej
republike Judith MacGregorovou na pôde SFPA 27. januára 200515.









Medzi strategické priority boli zaradené:
svet bezpečnejší pred hrozbami globálneho terorizmu a zbraní
hromadného ničenia (priorita číslo 1., čo evidentne korešponduje s percepciou Spojených štátov, ale v poslednom čase aj s ďalšími štátmi);
ochrana Spojeného kráľovstva pred ilegálnou imigráciou, pašovaním drog a organizovaným zločinom;
Európska únia, ktorá je aktívna v zabezpečovaní bezpečného
susedstva;
presadzovanie ekonomických záujmov Spojeného kráľovstva
a otvorené a rozvíjajúce sa globálne hospodárstvo;
udržateľný rozvoj podporený demokraciou, „good governance“
a ľudskými právami;
bezpečnosť Spojeného kráľovstva a globálnych energetických
dodávok;
bezpečnosť a „good governance“ Zámorských teritórií Spojeného
kráľovstva.

Veľvyslankyňa vyzdvihla dôležitosť udržania a rozvíjania efektívneho transatlantického partnerstva v rámci NATO. Za kľúčovú
prioritu označila plnú implementáciu výcvikovej misie NATO
v Iraku a budovanie schopnejších a použiteľných spojeneckých síl
vzhľadom na požiadavky, ktoré sú na Severoatlantickú alianciu
kladené (flexibilné a rýchlo nasaditeľné sily). Posledná myšlienka
korešponduje s tradičným britským prístupom k problematike
s dôrazom na pragmatické a konkrétne riešenia vrátane vytvárania
efektívnych prostriedkov a ozbrojených síl.
15Na základe verejne prístupného materiálu uverejneného na webovej stránke
Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku [32].
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Nové bezpečnostno-politické dokumenty Spojeného
kráľovstva
Za posledné obdobie vydalo Spojené kráľovstvo niekoľko bezpečnostno-politických dokumentov, ktoré sú aktuálne a zahŕňajú
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už aj vývoj po irackej vojne. Najdôležitejším z nich je dokument
„Delivering Security in a Changing World: Defence White Paper“, ktorý bol
vydaný v decembri 2003 [7]16. Na tento dokument nadväzuje ďalší:
„Delivering Security in a Changing World: Future Capabilities“, ktorý bol
publikovaný v júli 2004 [8]. Tento dokument potvrdzuje
najdôležitejšie ciele a princípy britskej bezpečnostnej politiky
prezentované v decembri 2003. Medzi najrelevantnejšie patria
napríklad ambície pôsobiť ako „framework-nation“ v prípade realizácie európskej operácie bez americkej participácie a všeobecnejšie
silná angažovanosť Spojeného kráľovstva v procese budovania
Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky v záujme efektívneho
ovplyvňovania jej smerovania. Tieto ambície boli v roku 2004
relatívne úspešne naplnené. Po prvé, Spojené kráľovstvo získalo
pozíciu prvého muža v novej Európskej obrannej agentúre, ktorá
vznikla začiatkom roka 2004. Po druhé, čo je možno ešte významnejšie, vedúcim národom novej operácie ALTHEA Európskej únie
v Bosne a Hercegovine sa tiež stalo Spojené kráľovstvo17. Okrem
toho boli v roku 2004 tiež realizované niektoré iniciatívy Britov,
resp. spoločné britsko-francúzske iniciatívy týkajúce sa Európskej
bezpečnostnej a obrannej politiky, napríklad realizácia koncepcie
„Battle Groups“18.
Ďalším dôležitým konštatovaním je, že najrozsiahlejšie a najnáročnejšie vojenské operácie budú realizované v spolupráci so
Spojenými štátmi. Preto musia byť britské ozbrojené sily v záujme
efektívneho ovplyvňovania situácie schopné spolupracovať s americkými. K najdôležitejším spôsobilostiam z tohto pohľadu patria
schopnosť realizovať počiatočné „entry-operácie“, spravodajské
spôsobilosti, presné útoky na strategické ciele, ofenzívne spoločné
operácie leteckých a pozemných síl, ako aj participácia na postkonfliktnej stabilizácii. Realizácia týchto cieľov si vyžaduje ďalšiu reformu a transformáciu britských ozbrojených síl, podrobnosti ktorej
sú prezentované v dokumente.
K najdôležitejším implikáciám patria nové požiadavky pre ozbrojené sily v oblasti nasadenia v zahraničných intervenčných
operáciách. Britské ozbrojené sily si musia posilniť svoje schopnosti na realizáciu operácií v globálnom rozsahu. Prioritnými regiónmi sú periférie Európy, regióny okolo Európy vrátane severnej
Afriky, ďalej Stredný Východ a oblasť Perzského zálivu. Môžu
však nastať situácie, kedy je potrebné okrem týchto regiónov realizovať operácie aj v iných oblastiach. V takýchto prípadoch sa

1

16Podrobnejšiu

analýzu viď

[17].
17EU

prebrala velenie nad
operáciou NATO SFOR
v Bosne a Hercegovine
2. decembra 2004, kde sa
odvtedy realizuje „európska“ operácia ALTHEA.
Ďalšie podrobnosti viď v kapitole o Juhovýchodnej Európe – pozn. aut.

18Ďalšie podrobnosti viď
v kapitole o Európskej bezpečnostnej a obrannej politike.
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sústreďujú predovšetkým na operácie menšieho rozsahu vrátane
protiteroristických operácií, operácií na prevenciu konfliktov a na
podporu mieru a stability (predovšetkým sa myslí na Subsaharskú
a Západnú Afriku). Na základe skúseností z predchádzajúcich
rokov sa sústreďuje na menšie a stredne veľké operácie, pričom sa
prezentuje nárok na spôsobilosti potrebné na realizáciu až troch
paralelných operácií.
Čo sa týka konkrétnych variácií nasadenia, britské ozbrojené sily
musia byť schopné realizovať bez preťaženia paralelné operácie
v nasledujúcej konfigurácii [8]:
 stredne veľká dlhodobá operácia;
 malá dlhodobá operácia;
 malá intervenčná operácia.
V prípade zmeny situácie musia byť ozbrojené sily realizovať
rýchlu rekonfiguráciu síl, aby boli schopné paralelne realizovať:
 stredne veľkú dlhodobú operáciu;
 malú dlhodobú operáciu;
 stredne veľkú krátkodobú intervenčnú operáciu.
Samozrejme nie je možné vylúčiť ani naďalej situáciu, kedy je
potrebné participovať na rozsiahlej intervenčnej operácii (po boku
Spojených štátov). V takom prípade britské ozbrojené sily musia
byť schopné – s dostatočným časovým priestorom na prípravu –
realizovať náročnú rozsiahlu operáciu s udržaním schopnosti na
paralelnú realizáciu malej operácie na podporu mieru.
Na základe dokumentu dôjde aj k ďalšej redukcii početných
stavov ozbrojených síl, čo umožní alokáciu zdrojov na vývoj spôsobilostí kľúčových pre prezentované variácie, t. j. zahraničné intervenčné operácie v mimoeurópskych regiónoch.

Irak
Britský kontingent v rámci operácie TELIC je v Iraku druhý
najpočetnejší po Spojených štátoch. Jej početné stavy sa pohybujú
na úrovni približne 8 000 vojakov. Spojené kráľovstvo je zodpovedné za kontrolu južnej zóny Iraku okolo mesta Basra. Pod
britských velením v sektore Juhovýchod sú umiestnené aj jednotky
z Talianska, Nórska, Rumunska, Dánska, Holandska, Českej republiky, Portugalska a Litvy.
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Najvýznamnejšia redislokácia britských jednotiek v rámci Iraku
sa realizovala v súvislosti s operáciami v meste Fallúdža od októbra
2004. Vtedy britská vláda napriek domácemu väčšinovému nesúhlasu verejnej mienky presunula v rámci Iraku do mesta Fallúdža
približne 800 vojakov, čím vo výraznej miere podporili bojujúce
americké jednotky [11]. 22. októbra britský minister obrany oznámil, že na základe americkej požiadavky bude vyslaná jedna
bojová skupina, jadro ktorej tvorí 1. prápor The Black Watch na
posilnenie amerických síl okolo mesta Fallúdža. Redislokácia sa
začala 26. – 27. októbra 2004 a prvé elementy dorazili do Camp
Dogwood pri al-Mahmúdíja o dva dni neskôr. Najintenzívnejšie
boje v okolí Fallúdže sa odohrali v novembri 2004. Začiatkom
novembra britská bojová skupina založila základňu pri východnom
brehu rieky Eufrat a realizovala operácie proti komunikáciám
nepriateľských síl. Po úspešnom zavŕšení operácie sa bojová skupina Black Watch vrátila 3. – 4. decembra 2005 do mesta Basra.

Francúzsko
Základné princípy bezpečnostnej politiky Francúzska19
Podobne ako v prípade Spojeného kráľovstva, aj francúzska bezpečnostná politika je relatívne jednoznačná a čitateľná. Vychádza
zo základného princípu, že si Francúzsko aj v súčasnosti nárokuje
pozíciu mocnosti, ktorá disponuje globálnym vplyvom na formovanie globálneho bezpečnostného prostredia. Francúzsko si za
každých okolností chce zachovať „strategickú autonómiu“ pri rozhodovaní o kľúčových otázkach bezpečnosti. S tým súvisí francúzska koncepcia multipolarity v medzinárodných vzťahoch. Podľa francúzskej koncepcie jedným z rozhodujúcich mocenských
pólov by mala byť, resp. sa mala stať Európska únia, s čím súvisí
aj snaha Francúzska v určitých prípadoch sa prezentovať ako alternatíva voči Spojeným štátom v rámci „západného sveta“. Bolo to
jednoznačné napríklad pred a počas irackej krízy, najmä v súvislosti
s diplomatickými „manévrami“. Ďalším dôležitým princípom francúzskej bezpečnostnej politiky je teda snaha „tlačiť“ vývoj európskej bezpečnostnej a obrannej politiky dopredu, vrátane dôrazu
na postupné vytváranie vojenských spôsobilostí. Tieto snahy sa
poslednýkrát odzrkadlili napríklad aj na iniciatíve spolu so Spojeným kráľovstvom na vybudovanie tzv. „Battle Groups“.

19Podľa

167

[17].

1

II. KAPITOLA – Vývoj bezpečnostných politík

Nesúhlas so Spojenými štátmi počas irackej krízy neznamená, že
Francúzsko odmieta použitie ozbrojených síl v prípade, že sú
ohrozené jej záujmy alebo bezpečnosť. Francúzsko preto venuje
značnú pozornosť svojim ozbrojeným silám, ktoré sú spolu s britskými najviac prispôsobené realizácii operácií mimo Európy. Profesionalizácia ozbrojených síl už bola dokončená, v súčasnosti sa
zdroje investujú do spôsobilostí, ktoré umožnia realizáciu rozsiahlejších intervenčných operácií. Okrem participácie na rôznych
stabilizačných operáciách realizovali francúzske ozbrojené sily v roku 2004 napríklad aj operácie na Pobreží slonoviny (viď neskôr).
Francúzskym špecifikom je aj pretrvávajúca snaha udržiavať významné nukleárne sily, ktoré sú chápané ako súčasť demonštrácie
globálneho vplyvu Francúzska.

ESDP, Battle Groups, transatlantické vzťahy
Vo vzťahu k Spojeným štátom prevládal zo strany Francúzska
relatívne rezervovaný postoj, ktorý bol ovplyvnený aj „volebným
rokom“ v USA. Samozrejme, oficiálne sa Francúzsko nepridalo ani
na jednu stranu, avšak bolo cítiť sympatie skôr ku kandidátovi
demokratickej strany (John Kerry navyše hovorí po francúzsky, čo
mu ešte určite pridalo na sympatiách), čo korešpondovalo aj s postojmi francúzskej verejnej mienky. Situácia sa zmenila až po
znovuzvolení, kedy sa zlepšila komunikácia so Spojenými štátmi.
Prezidenti Chirac a Bush sa stretli aj počas návštevy G. Busha
v Európe. Aj keď stretnutie neprinieslo mimoriadny prelom
v americko-francúzskych vzťahoch, obe strany ho pre budúcnosť
hodnotili pozitívne.
To však nezmenilo základnú paradigmu a ciele francúzskej
bezpečnostnej politiky. Po politických zmenách v Španielsku a vytvorení novej španielskej vlády na čele s Josém Luisom Zapaterom sa
francúzsky prezident snažil rozšíriť dovtedajšiu francúzskonemeckú spoluprácu aj o Španielsko. Po stanovení nových „európskych“ priorít španielskej vlády boli tieto snahy jednoznačne
úspešné: J. L. Zapatero sa zúčastnil okrem iného napríklad aj na summite lídrov s ruským prezidentom Putinom začiatkom roku 2005.
Nový francúzsko-nemecko-španielsky „pas de trois“ bol vytvorený aj
v snahe vybalansovať „americký vplyv“. Francúzsky prezident argumentoval, že Európa musí posilniť svoju dynamiku a jednotu vis-ávis Spojených štátov, ako aj svoju politickú a ekonomickú silu
a prezentovať „európsku kohéziu ako medzinárodnú realitu“ [1].
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Demonštrácia „európskej solidarity“ bola zvýraznená aj gestom
Francúzska voči Nemecku počas osláv 60. výročia vylodenia spojeneckých síl v Normandii (júl 2004). Na oslavy, na ktorých participovali najvyšší predstavitelia víťazných štátov a zároveň zúčastnených na vylodení, bol pozvaný aj nemecký kancelár Gerhard
Schröder.
Prístup Francúzska k transatlantickým vzťahom a priority francúzskej zahraničnej politiky prezentoval J. Chirac aj vo svojom prejave na stretnutí najvyšších predstaviteľov členských štátov NATO
v Bruseli 22. februára 2005 [33]. J. Chirac potvrdil, že „Atlantická
aliancia je a zostáva základným kameňom našej kolektívnej bezpečnosti“ a tiež zdôraznil centrálnu úlohu, ktorú Francúzsko zohráva aj v konkrétnych operáciách NATO. Viac ako 4 000 francúzskych
vojakov participuje na operáciách pod vedením NATO v Afganistane a Kosove, kde Francúzi operáciám aj velili. Francúzsko tiež
patrí k najväčším prispievateľom, čo sa týka početných stavov do
vytvárajúcich sa NATO Response Force. Avšak okrem demonštrácie konkrétnych kontribúcií a francúzskej angažovanosti je potrebné
identifikovať aj ďalšiu „message“ francúzskeho prezidenta. Vyhlásil,
že Francúzsko vždy splní svoje spojenecké záväzky, avšak s dvoma
veľmi dôležitými podmienkami, ktoré vyplývajú z priorít francúzskej
bezpečnostnej politiky. Po prvé, ide o podmienku, že spojenci musia
zdieľať tie isté ciele – na potenciálne komplikácie v tejto súvislosti
v minulosti poukázal prípad ochrany Turecka tesne pred realizáciou
operácie proti Iraku na jar v roku 2003 (podrobne viď Panoráma
globálneho bezpečnostného prostredia 2003 – 2004). Druhou podmienkou francúzskeho prezidenta bol mandát OSN, čo v špecifických prípadoch môže predstavovať tiež problém: viď napríklad
operácie NATO v roku 1999 proti vtedajšej Juhoslávii, alebo neskoršie komplikácie v súvislosti s Irakom.
S tým korešponduje aj predchádzajúci postoj Francúzska počas
Istanbulského summitu v súvislosti s výcvikovou misiou NATO
v Iraku. Rozhodnutie prijaté na summite v Istanbule o výcvikovej
misii NATO v Iraku bolo takmer okamžite interpretované odlišne
niektorými kľúčovými hráčmi v rámci Severoatlantickej aliancie.
Spojené štáty a Francúzsko sa takmer ihneď po prijatí rozhodnutie
pohádali o interpretáciu rozhodnutia. Kým americká strana tvrdila,
že ide o zaangažovanosť Aliancie ako celku, Francúzsko a ďalšie
štáty tvrdili, že ide vyslovene o záležitosť jednotlivých členských
štátov NATO. S tým súvisí, že niektoré štáty ako napríklad Fran169
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cúzsko, Nemecko, Belgicko, Španielsko, Grécko, znemožnili svojim
vojakom, ktorí boli dislokovaní v NATO, participáciu na
výcvikovej misii. Aj keď nakoniec Francúzsko súhlasilo s participáciou na projekte na summite v Nice vo februári 2005, obmedzilo
ju na minimum.
Francúzsko ako tradične najsilnejší podporovateľ budovania samostatných európskych vojenských spôsobilostí sa intenzívne angažuje aj v realizácii projektu Battle Groups. Okrem vytvorenia
vlastnej bojovej skupiny sa Francúzi angažujú vo vytváraní ďalších
dvoch v spolupráci s Belgickom, resp. v spolupráci s Nemeckom,
Belgickom, Španielskom a Luxemburskom [13].

Operácie v Pobreží Slonoviny

20Okrem

Pobrežia Slonoviny sú francúzske jednotky
v Afrike permanentne dislokované v nasledujúcich
štátoch: Čad, Senegal, Gabun, Džibuti v celkovom
počte približne 6 500 vojakov – pozn. aut.

21Detailné

rozmiestnenie
francúzskych jednotiek v Pobreží Slonoviny viď na stránke Ministerstva obrany Francúzska [3].
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Jedna z najvýznamnejších operácií francúzskych ozbrojených síl
v roku 2004 bola realizovaná v Pobreží Slonoviny. V tejto krajine
sú permanentne dislokované francúzske jednotky, ktoré tvoria súčasť siete „pre-positioned“ francúzskych ozbrojených síl v Afrike20.
Francúzske jednotky zohrávali centrálnu úlohu pri udržiavaní
stability v krajine, ktorá bola od septembra 2002 de facto rozdelená
na vládou kontrolovaný juh a protivládnu severnú časť. Francúzske jednotky boli rozmiestnené v hlavnom meste Abidjan, ako
aj pri línii, ktorá oddeľuje znepriatelené strany medzi severom
a juhom21 (okrem francúzskych jednotiek sú v Pobreží Slonoviny
aj mierové jednotky OSN približne v počte 6 000 vojakov).
Nestabilita eskalovala, keď vládne jednotky porušili začiatkom
novembra 2004 18-mesačné prímerie podpísané v januári 2003 vo
Francúzsku a začali bombardovať pozície povstalcov na severe
krajiny okolo svojvoľne proklamovaného hlavného mesta Bouake.
6. novembra zaútočili letecké sily vládnych ozbrojených síl na jednu
francúzsku základňu. Počas útoku Francúzi stratili 9 vojakov
a ďalších 31 bolo zranených. Francúzska odpoveď bola rýchla:
prezident Chirac vydal pokyn na úplné zničenie leteckých síl Pobrežia Slonoviny. Na základe toho zlikvidovali francúzske sily dve
lietadlá Suchoj Su-25 a 5 vrtuľníkov v administratívnom hlavnom
meste Yamoussoukro, čím de facto zničili letecký komponent
ozbrojených síl Pobrežia Slonoviny. Okrem toho v snahe posilniť
svoje pozície a tiež zvýšiť odstrašujúcu silu boli do oblasti vyslané
3 lietadlá Mirage (na základňu v Libreville v Gabune), ako aj
ďalších 600 vojakov (z toho 300 redislokovaných z Gabunu), čím
sa počet francúzskych vojakov zvýšil nad 4 000.
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Francúzske kroky boli rozhodné a efektívne aj na politickej
a diplomatickej úrovni. Francúzska ministerka obrany Michelle
Alliot-Marieová vyhlásila, že „francúzske sily prijmú všetky
potrebné opatrenia“ na vyriešenie situácie. Prezident krajiny
Gbagbo údajne bol varovaný telefonicky osobne prezidentom
Chiracom, že Francúzsko je odhodlané spraviť akékoľvek kroky
na stabilizáciu.
Francúzsku sa podarilo získať aj podporu medzinárodného
spoločenstva. Zo strany Európskej únie sa k Francúzsku pridal
Javier Solana, ale podarilo sa získať aj podporu Bezpečnostnej rady
OSN a GT OSN Kofiho Annana, ako aj Africkej únie vrátane
nigérijského prezidenta Oluseguna Abasanja, ktorý AÚ predsedal.
Situácia sa postupne stabilizovala, hoci sa nevyriešila. Preto sa
Francúzsko rozhodlo postupne znižovať početné stavy svojich
jednotiek na Pobreží Slonoviny [9].

Nemecko
Základné princípy bezpečnostnej politiky Nemecka22
Napriek istej neistote v základnej paradigme nemeckej bezpečnostnej
politiky je možné identifikovať relatívne jednoznačný posun od „atlanticizmu“ smerom k „proeurópskej“ zahraničnej a bezpečnostnej
politike. Tento posun, definitívnosť ktorého bola v posledných
rokoch ešte diskutabilná, sa v roku 2004 posilnil. Bez ohľadu na hodnotenie, či to korešponduje s dlhodobými záujmami Nemecka, je
možné vyhlásiť, že výrazne prispieva k profilácii nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, t. j. k stanoveniu zahraničnopolitickej a bezpečnostno-politickej línie zjednoteného Nemecka. Tým sa
uzavrie proces trvajúci de facto už viac ako desaťročie od skončenia
studenej vojny a zjednotenia Nemecka. Podľa výskumu „Transatlantické trendy 2004“ tento posun, resp. profilácia korešponduje aj
s prioritami a názormi nemeckého obyvateľstva v tejto sfére: podpora silnej Európskej únie, ktorá by bola schopná efektívnejšie spolupracovať so Spojenými štátmi, bola na úrovni 70 percent [36].
S postupnou identifikáciou zahraničnopolitického kurzu Nemecka súvisí aj jej „dospievanie“ v medzinárodných vzťahoch. To však
súvisí s potrebou výraznejšieho angažovania sa aj vo vojenských
operáciách v zahraničí. Prvý vážnejší krok v tomto smere v Nemecku nastal rozhodnutím v súvislosti s kosovskou krízou v roku

22Podľa
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1999 a následnej angažovanosti na Balkáne, pričom sa k tomu postupne pridali aj misie napríklad v Afganistane. V súčasnosti však
Nemecko nedisponuje spôsobilosťami, ktoré by zodpovedali jej
váhe na medzinárodnej scéne: po Spojenom kráľovstve, Francúzsku
a Taliansku je Nemecko štvrtým európskym štátom z pohľadu
počtu vojakov v zahraničných operáciách. Zmena by mala nastať po
realizácii vojenskej reformy, ktorú prezentoval minister obrany Nemecka, Peter Struck na začiatku roka 2004 (viď neskôr).
K ďalším typickým aspektom nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky patrí najsilnejší dôraz na OSN zo všetkých európskych mocností. Tento aspekt je tiež podporovaný verejnou mienkou: aj v prípade, že sú ohrozené vitálne záujmy štátu, podporuje len
42 obyvateľstva obchádzane tejto inštitúcie, čo je najnižší údaj spomedzi európskych štátov.

Transatlantické vzťahy, ESDP, Battle Groups

23Na

nemeckej strane
napríklad bývalá ministerka
prirovnala metódy amerického prezidenta k A. Hitlerovi, na americkej strane
napríklad minister obrany
D. Rumsfeld zaradil Nemecko do kategórie štátov,
ktoré v žiadnom prípade nepodporia USA, spolu s Kubou a Iránom – pozn. aut.
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Rok 2004 pre Nemecko v súvislosti s transatlantickými vzťahmi znamenal predovšetkým snahu o postupnú normalizáciu americkonemeckých vzťahov, ktoré boli výrazne poškodené v predchádzajúcich rokoch. Hlavným dôvodom boli nezhody súvisiace s irackou krízou, ktoré boli sprevádzané niekedy prehnanými výrokmi na oboch
stranách23. Vyvrcholením nemeckých snáh bolo stretnutie prezidenta
G. Busha a kancelára G. Schrödera v Mainzi v Nemecku 23. februára
2005, kedy vyhlásili, že Nemecko a Spojené štáty nechali za sebou
nezhody, ktoré spôsobila iracká kríza a vyzdvihli význam vzájomných
vzťahov. Nemecký kancelár vyhlásil, že „to je minulosť“.
Napriek postupnému zlepšovaniu americko-nemeckých vzťahov
však ich úroveň ani zďaleka nedosiahla mieru spred irackej krízy.
Samozrejme, okrem iných faktorov to súvisí aj s postupne sa kryštalizujúcimi prioritami nemeckej zahraničnej a bezpečnostnej politiky,
ktorá je oveľa viac ako kedykoľvek predtým „proeurópska“, teda
orientovaná na európsku spoluprácu v oblasti bezpečnostnej politiky
a koordináciu týchto otázok s Francúzskom. S tým korešponduje
napríklad aj myšlienka nemeckého kancelára G. Schrödera prezentovaná 12. februára 2005 na bezpečnostno-politickej konferencii v Mníchove, podľa ktorej NATO „už nepredstavuje primárnu platformu,
kde transatlantickí partneri diskutujú a koordinujú svoje stratégie“
[14]. Aj keď neskôr boli tieto slová zmierňované – hovorilo sa, že
vzhľadom na neprítomnosť G. Schrödera sa jeho slová interpretovali
nesprávne – „message“ je neprehliadnuteľný: „Nemecká zahraničná
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a bezpečnostná politika je determinovaná našou geografickou a politickou pozíciou v srdci Európy. Formulujeme (zahraničnú a bezpečnostnú politiku) v Európe, pre Európu a z Európy“ [14].
Nemecko sa – v súlade s „väčšou medzinárodnou zodpovednosťou Európskej únie“ (viď prejav G. Schrödera) – angažuje aj
v procese vytvárania Battle Groups Európskej únie. Na rozdiel od
svojich partnerov – Francúzska, Spojeného kráľovstva, ale aj Talianska a Španielska – však nevytvorí samostatnú bojovú skupinu. Na
druhej strane však participuje na vytvorení až štyroch skupín v medzinárodnej kooperácii. Ide o nasledovné bojové skupiny [13]:
 Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Belgicko, Luxembursko;
 Nemecko, Holandsko, Fínsko;
 Nemecko, Česká republika, Rakúsko;
 Poľsko, Nemecko, Slovensko, Lotyšsko, Litva.
To, že Nemecko nevytvorilo samostatnú bojovú skupinu, ale
participuje na vytváraní až štyroch, je symbolické. Nemecké ozbrojené sily ani po realizácii rozsiahlej reformy a edícii nového bezpečnostno-politického dokumentu nie sú pripravované na realizáciu unilaterálnych operácií. Počíta sa však s tým, že každá participácia nemeckých ozbrojených síl v zahraničných operáciách sa bude
realizovať v rámci medzinárodnej spolupráce24. Tento postoj vo
vysokej miere korešponduje so základnými princípmi nemeckej
bezpečnostnej politiky, ktoré boli prezentované v úvode.

Reforma ozbrojených síl Nemecka
Reforma nemeckých ozbrojených síl smerujúca k budovaniu „mission-oriented forces“ je relatívne dlhodobou záležitosťou, ktorá sa v rozličných érach realizovala rôznymi spôsobmi. Vážnou prekážkou pri
reforme však boli obmedzené finančné zdroje: pomer výdajov na
obranu z HDP je v Nemecku jedna z najnižších v Európe (približne
1,4 percenta) [15, s. 18]. V roku 2004 zmrazila nemecká vláda nárast
vojenských výdajov na tri roky na úrovni 24,4 miliárd euro, pričom
sa rozpočet má podľa plánov zvýšiť až v roku 2007 o 1 miliardu
euro [15]. V januári 2004 prezentoval nemecký minister obrany Peter
Struck novú koncepciu výstavby a reformy nemeckých ozbrojených
síl [37]. Leitmotívom je ich transformácia na sily, ktoré sú schopné
realizovať aj rozsiahle operácie v zahraničí vrátane operácií vyššej
intenzity. Princíp transformácie je možné vyjadriť citátom, ktorý
nemecký minister používa pomerne často: „Bezpečnosť Nemecka

24Jedinú

výnimku tvoria záchranné a evakuačné operácie, viď [6].
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25Prezentácia

majora Schmida z Ministerstva obrany Nemecka na konferencii Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií MO SR o špecializácii ozbrojených síl,
28 – 29. október 2004.
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musí byť bránená pri Hindukúši“ (narážka na participáciu nemeckých ozbrojených síl v operácii ISAF v Afganistane).
Nevyhnutné zdroje na transformáciu by sa mali získať aj vďaka
plánovanému poklesu početných stavov nemeckých ozbrojených síl
zo súčasných 268 tisíc na 250 tisíc. Na základe potrieb – ktoré sú
odvodené od bezpečnostno-politických priorít – budú vytvorené tri
kategórie v rámci ozbrojených síl. Rozdelenie sa bude realizovať
podľa typu misií, resp. ďalších aktivít, ktoré budú jednotlivé kategórie síl schopné realizovať.
Prvú kategóriu budú tvoriť tzv. „Response Forces“, ktoré budú
schopné participovať na operáciách s vysokou intenzitou, vrátane
operácií na vynútenie mieru a proti nepriateľom s významnejšími
vojenskými spôsobilosťami. Táto kategória, ktorá bude zahrňovať
sily v počte 35 000 vojakov, je rozdelená aj na základe jednotlivých
záväzkov Nemecka k vybraným medzinárodným inštitúciám.
15 tisíc bude permanentne včlenených do NATO Response Forces, 18 000 pre sily rýchlej reakcie Európskej únie a po 1 000 pre
„Standby Arrangement System“ OSN a záchranné operácie, ktoré ako
jediné sú v „národnej zodpovednosti“. V tejto súvislosti je dôležité
dodať, že Nemecko ani v budúcnosti neplánuje realizáciu unilaterálnych vojenských intervencií v zahraničí a aj sily s najvyššími
kvalitami sú budované pre operácie v spolupráci so spojencami.
„Response Forces“ by mali v budúcnosti mať prednosť pri nákupe
novej vojenskej techniky a ďalších finančne náročných aktivitách.
Druhú kategóriu síl budú tvoriť tzv. „Stabilizačné sily“ v počte 70 000
vojakov. Tieto sily budú schopné realizovať dlhodobejšie peacekeepingové a stabilizačné operácie strednej a nižšej intenzity, aké
nemecké ozbrojené sily v súčasnosti realizujú napríklad na Balkáne.
Početné stavy umožnia v budúcnosti participáciu Nemecka v zahraničných stabilizačných operáciách s počtom až 14 000 vojakov so
zabezpečením plnej rotácie. Podľa informácií sa plánuje participácia
v maximálne piatich paralelných stabilizačných operáciách25.
Tretiu kategóriu síl budú tvoriť tzv. „Podporné sily“ v počte
147 500 vojakov. Budú riešiť predovšetkým logistickú podporu,
transport, ako aj ďalšie podporné úlohy vrátane udržiavanie výcvikových stredísk, škôl, atď.
Jedným z najdôležitejších dôsledkov tejto reformy bude, že Nemecko bude disponovať spôsobilosťami na participáciu v intervenčných operáciách. Bez takýchto spôsobilostí by totiž mohlo participovať len v peacekeepingových operáciách, ktoré sú finančne
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náročné a relatívne dlhodobé. Bolo by to tiež nevýhodné politicky,
keďže by to znemožňovalo participáciu vo vnútornom rozhodovacom procese. Celá reforma by mala byť dokončená v roku 2010.
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Úvod
Hľadanie spoločnej agendy v regióne strednej Európy
Regionálna spolupráca v strednej Európe mimo rámec EÚ a NATO
Zahranično-politická a bezpečnostná profilácia SR
Zahraničnopolitická a bezpečnostná profilácia ČR
Zahranično-politická a bezpečnostná profilácia Slovinska
Zahranično-politická a bezpečnostná profilácia Rakúska

Úvod
Paralelný proces rozširovania EÚ a NATO o krajiny strednej a východnej Európy predstavuje ďalší dôležitý krok v stabilizácii
bezpečnostného prostredia Európy a etablovaní nového usporiadania v krízovom regióne definovanom ako poloblúk medzi Baltským
a Čiernym morom. Rozšírením zóny stability a prosperity sa vyplnilo bezpečnostné vákuum, ktoré v tomto regióne vzniklo po kolapse
komunistického režimu. Tento vývoj mal zároveň pozitívny vplyv
na bezpečnostné prostredie v takzvanom dunajskom regióne, v ktorom sa nachádza Slovensko a na krajiny, s ktorými priamo susedí –
t. j. Poľsko, Českú republiku, Rakúsko, ale aj krajiny ako Slovinsko.
Spomenuté krajiny sú vystavené rovnakým bezpečnostným
hrozbám a rizikám a spolu s ostatnými členskými krajinami Európskej únie zdieľajú rovnakú definíciu hrozieb – ako sú identifikované v bezpečnostnom dokumente EÚ „A Secure Europe in a Better
World“.26 Tieto hrozby predstavujú terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, zlyhávajúce štáty a organizovaný zločin. Ďalšou
spoločnou črtou spomenutých krajín je ich členstvo v oboch integračných zoskupeniach – EÚ a NATO (s výnimkou Rakúska, ktoré
nie je členskou krajinou NATO, ale je členom PzM). Ako členovia
týchto zoskupení následkom globalizácie sú tieto krajiny konfrontované s rastúcim počtom úloh na zabezpečenie svojej bezpečnosti
a zároveň musia čeliť trendu znižujúcich sa zdrojov. Tento trend si
vyžaduje ich angažovanosť v širšej spolupráci v rámci EÚ a NATO,
ale aj na regionálnej úrovni. Zoskupenie známe ako visegrádska
štvorka neformálne združujúce SR, Poľsko, Maďarsko a ČR môže

26Brusel, 12 december 2003.
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v budúcnosti fungovať ako jadro ďalších regionálnych iniciatív
v priestore strednej a východnej Európy, ku ktorému sa budú môcť
pridať susediace krajiny ako Rakúsko a Slovinsko. Vzhľadom na
záväzky vyplývajúce z členstva spomenutých krajín v EÚ a NATO
(v prípade Rakúska v PzM) zostáva však otázne, do akej miery
sa budú regionálne iniciatívy zamerané na stabilizáciu stále rizikových regiónov Európy (spomeňme napríklad Stredoeurópsku iniciatívu – SEI, stredoeurópski prezidenti, Balkánsku spoluprácu,
Pakt stability strednej a juhovýchodnej Európy) zhodovať, prípadne
dopĺňať s politikami a stratégiami, ktoré vzídu z diskusií v týchto
zoskupeniach.

Hľadanie spoločnej agendy v regióne strednej
Európy
V otázke ďalšej profilácie postojov nových členských krajín EÚ
budú prvé roky ich pôsobenia v štruktúrach EÚ kľúčové – a to
predovšetkým z hľadiska ich zahranično-politickej a bezpečnostnej
orientácie. Po oficiálnom summite šéfov vlád krajín V4, ktorý sa
uskutočnil 12. mája 2004 v českom Kroměříži, sa v prijatom dokumente konštatovalo, že hlavné ciele visegrádskej spolupráce uvedené v deklarácii z roku 1991 sa podarilo splniť. Ďalej dokument
potvrdil vôľu členských štátov pokračovať v spolupráci po vstupe
do EÚ a NATO. Členstvom v oboch zoskupeniach budú musieť
na jednej strane efektívne balansovať požiadavky, ktoré budú na
nich kladené zo strany NATO, ako aj požiadavky prichádzajúce
z EÚ. Budú pri tom nútené zohľadniť limitované zdroje, ktoré
môžu uvoľniť, ako aj bližšie definovať svoje priority. Visegrád sa
na základe definovaných priorít, ktoré vychádzajú predovšetkým
z poľských a maďarských koncepcií, má v budúcnosti zameriavať
na pôsobenie v oblasti spoločnej zahraničnej politiky EÚ, konkrétne na „využívanie vlastných regionálnych a historických
skúseností pri formovaní a implementácii politiky EÚ voči krajinám východnej a juhovýchodnej Európy“. Premiéri visegrádskych krajín potvrdili uzavretý charakter zoskupenia aj napriek
snahám Maďarska o jeho rozšírenie južným, resp. juhozápadným
smerom t.j. o Rakúsko a Slovinsko. V prípade efektívneho rozšírenia o tieto dve krajiny by Visegrád v podstate splynul s doteraz
málo úspešným rakúskym projektom „regionálneho partnerstva“
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a jeho ťažisko by sa tak presunulo do oblasti stredného Dunaja.
Zatiaľ sa však spolupráca s inými štátmi, resp. s medzinárodnými
organizáciami bude aj naďalej realizovať vo formáte „V4 plus“. [2]
Na základe priorít, ktoré boli definované vo formáte V4 a vzhľadom na dlhodobý záujem Rakúska a Slovinska na stabilizácii a demokratickom vývoji v regióne juhovýchodnej Európy by bolo
prospešné, aby spolupráca týchto krajín – či už v politickej rovine,
alebo formou spoluúčasti na mierotvorných misiách – pokračovala
i naďalej a pretavila sa do spoločných pozícií na úrovni EÚ, resp.
NATO (v prípade Rakúska PzM).
Na jednej strane si stredoeurópske krajiny uvedomujú potrebu
spolupráce v bezpečnostnej oblasti – špecificky s ohľadom na
obmedzené zdroje a celkový potenciál – na druhej strane regionálne projekty v oblasti vojenskej spolupráce narážajú na problém nedostatočnej politickej vôle, zdrojov, či nekompatibility s cieľmi a záväzkami týchto krajín voči EÚ či NATO. Jedným z takýchto negatívnych príkladov je osud projektu spoločnej poľsko-slovensko-českej brigády založenej v roku 2002 so sídlom velenia
v Topoľčanoch, ktorá zanikne z dôvodov jej štruktúry, ktorá nezodpovedala požiadavkám Aliancie a z dôvodu chýbajúcej jednotky bojového zabezpečenia a bojovej podpory ako ženijnej,
zdravotníckej či logistickej. Dá sa však konštatovať, že napriek jej
zrušeniu brigáda zohrala významnú úlohu v prístupovom procese
SR do NATO, nakoľko preukázala schopnosť slovenských dôstojníkov efektívne pracovať v medzinárodných štáboch, keďže Slovensko bolo krajinou, ktorá „vypadla“ z prvej vlny rozširovania
Aliancie a zaostávala v tomto ohľade za krajinami, ktoré dlhodobo
považuje za svoj referenčný rámec.
Konzultácie vo formáte V4 pokračovali v priebehu roka 2004 aj
na úrovni ministrov obrany krajín V4, ktorí sa stretli 24. mája
v českom Komornom Hrádku a vo Varšave v predvečer summitu
NATO v Istanbule (21. – 22. jún 2004) a na úrovni predsedov
zahraničných výborov pre obranu a bezpečnosť a výborov pre
európsku integráciu parlamentov štátov V4. Rokovania sa týkali
spolupráce pri presadzovaní tzv. východného rozmeru EÚ a vzťahov medzi EÚ a NATO. Účastníci uznali za prioritu podporu
zachovania otvoreného charakteru procesu rozširovania oboch
zoskupení a vyjadrili podporu nových kandidátov na členstvo.
V spoločnom vyhlásení predsedov parlamentných výborov sa konštatuje, že vzťahy so štátmi východnej Európy, najmä s Ukrajinou
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budú mať v budúcnosti zásadný význam pre oblasť bezpečnosti
nielen v susediacich regiónoch EÚ, ale aj pre EÚ ako celok. Poslanci sa tiež vyslovili za posilnenie úlohy NATO v Iraku. Rokovanie
tak potvrdilo, že aj napriek postupnému ochabovaniu vôle spojencov USA angažovať sa v Iraku sú visegrádske štáty i naďalej zástancami rozvíjania transatlantickej spolupráce. Zároveň deklarovali ako prioritu V4 prehĺbenie spolupráce NATO s Ukrajinou,
pričom za dôležitú úlohu Aliancie označili boj proti terorizmu, na
ktorom by mali participovať aj štáty podieľajúce sa na programe
Partnerstvo za mier (PzM). [6]
V súvislosti s aktivitami krajín v regióne strednej Európy v bezpečnostnej oblasti je dôležité spomenúť i plánovanú redukciu
vojenskej prítomnosti USA v Európe a ohlásenú dislokáciu amerických jednotiek na Balkáne – konkrétne v Rumunsku a Bulharsku.
Tento krok nepochybne povedie k zvýšeniu miery zodpovednosti
zo strany EÚ za zachovanie stability a mieru v Európe. Keďže
všetky analyzované krajiny majú eminentný záujem na zachovaní
stability v oblasti Balkánu ako aj relevantnosti NATO (z pohľadu
Rakúska v dôsledku členstva v PzM), dá sa predpokladať, že existuje zhoda v spoločných záujmoch a teda i potenciál, aby bola pretavená aj do konkrétnej spolupráce. V miere, ktorá je úmerná
prehlbujúcim sa procesom globalizácie, by tejto skupine krajín
malo záležať na tom, aby Aliancia bola i naďalej schopná efektívne
odpovedať na globálne hrozby a riešiť latentné krízy v ich tesnej
blízkosti – predovšetkým na západnom Balkáne, ale i v oblastiach
ako Podnestersko, Zakaukazsko, či na širšom Strednom východe
(Afganistan, Irak).
Dá sa však predpokladať, že ťažisko priorít krajín strednej
Európy v oblasti bezpečnosti bude spočívať v ich participácii na
regionálnej a globálnej úrovni, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom iniciatív a rámcov definovanými organizácií ako EÚ,
NATO, OBSE, OSN a do istej miery regionálnych zoskupení (SEI,
V4, a. i.). Žiadna z nových členských krajín EÚ si však v súčasnosti nemôže dovoliť opustiť bezpečnostné garancie, ktoré poskytuje
NATO a ktoré sú zaštítené vojenskou silou Spojených štátov. Dá
sa preto predpokladať, že krajiny V4 ako aj Slovinsko sa v prvom
rade budú usilovať naplniť požiadavky a záväzky vyplývajúce z ich
členstva v Aliancii a pozorne sledovať vývoj v rámci EBOP. V oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ sa krajiny
V4, Slovinsko a Rakúsko zrejme budú i naďalej orientovať na
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rozvíjanie politiky „nového susedstva“ a stratégie EÚ voči západnému Balkánu. Ako noví členovia EÚ sa krajiny V4 a Slovinsko vyznačujú tým, že uznali za svoju spoločnú prioritu rozvíjanie
transatlantickej solidarity a kohézie. Zároveň sa dohodli na uskutočňovaní konzultácií a spolupráci stálych zástupcov pri EÚ
a NATO v Bruseli i na iných relevantných medzinárodných fórach,
akými sú OSN, OBSE, Rada Európy, OECD a. i. Fakt, že krajiny
V4 spolu so Slovinskom a Rakúskom zdieľajú spoločné bezpečnostné záujmy, bol potvrdený aj na oficiálnom summite šéfov
vlád krajín V4, ktorý sa uskutočnil 12. mája 2004 v českom
Kroměříži, kde sa ako hostia zúčastnili aj rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel a premiér Slovinska Janez Janša. Predmetom rokovaní vo formáte „V4 + 2“ bola najmä otázka otvorenia prístupových rokovaní s Tureckom a Chorvátskom v predvečer summitu v Bruseli, ktorý sa konal 17. decembra 2004.

Regionálna spolupráca v strednej Európe mimo
rámec EÚ a NATO
Rozšírením EÚ stúpol počet členov EÚ v Stredoeurópskej iniciatíve (SEI)27 z dvoch na sedem; šesť z členských krajín je zároveň
členom EÚ a NATO. Na regionálnej úrovni sa tak SEI môže
v budúcnosti stať vhodnou platformou na dialóg a rozvíjanie
spolupráce medzi súčasnými členmi EÚ a NATO a aplikantskými
či asociovanými krajinami (EÚ) alebo krajinami, ktoré sú členmi
PzM. Keďže záujmy členov SEI a EÚ sa prekrývajú v oblasti
bezpečnosti a konsolidácie demokracie v tomto regióne, SEI sa
môže stať dôležitým nástrojom usmerňujúcim politiku EÚ v rámci
programu „Širšia Európa – nové susedstvo“. V oblasti spolupráce
krajín strednej Európy na úrovni EÚ je dobrým príkladom prevzatie misie SFOR v Bosne a Hercegovine Európskou úniou, ktoré sa
uskutočnilo v decembri 2004, alebo presadzovanie politiky
rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu. Spoločný záujem
krajín strednej Európy našiel svoje vyjadrenie aj v otázke zahájenia
rozhovorov s Chorvátskom o členstve v EÚ, ktoré boli predbežne
odložené na neurčito, pretože Chorvátsko nevydalo vyslúžilého
generála Ante Gotovinu Medzinárodnému trestnému tribunálu pre
bývalú Juhosláviu (ICTY). Slovensku, Slovinsku a Rakúsku sa
podarilo na summite Európskej únie presadiť, aby Chorvátsko

27Stredoeurópska

iniciatíva
zahŕňa 7 krajín: Maďarsko,
Poľsko, ČR, SR, Rakúsko,
Taliansko, Slovinsko – pozn.
aut.
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dostalo šancu dokázať, že spolupracuje s týmto tribunálom a tak
priblížiť začiatok rokovaní. [10] Záujem o stabilizáciu a demokratický vývoj v regióne západného Balkánu zo strany krajín V4,
Slovinska a Rakúska bol potvrdený aj na prvom stretnutí ministrov
zahraničných vecí členských štátov SEI po rozšírení EÚ, ktoré sa
uskutočnilo 25. mája 2004 v slovinskom Portoroži. Slovinsko, ktoré bolo v roku 2004 predsedníckou krajinou SEI, definovalo podporu krajín východnej a juhovýchodnej Európy, kde sa má v budúcnosti sústrediť aj ťažisko agendy tejto organizácie. Účastníci
taktiež uvítali rozšírenie EÚ, ktoré podľa nich bude mať pozitívny
vplyv na stabilitu a hospodársky rast v regióne a zároveň podporili
úsilie Chorvátska o začatie prístupových rokovaní s EÚ. [3]

Zahranično-politická a bezpečnostná profilácia SR
Bezpečnostná stratégia SR, ktorá bola schválená NRSR v marci
2001, obsahuje v časti nazvanej „životné záujmy Slovenskej republiky“ zachovanie mieru a stability v strednej Európe spojené s rozširovaním zóny demokracie, bezpečnosti a prosperity vrátane plnohodnotného členstva Slovenskej republiky v Severoatlantickej
aliancii a v Európskej únii. Ďalej sa v nej Slovensko prikláňa k aktívnemu pôsobeniu v stredoeurópskom regióne a rozvoju dobrých
susedských vzťahov, ktoré poskytuje Slovenskej republike možnosť ovplyvňovať bezprostredné okolie a zároveň jej zabezpečiť
pevné a stabilné postavenie v regióne. V oblasti prevencie a posilňovania globálnej, európskej a regionálnej bezpečnosti Slovenská
republika zohľadňuje, že rozhodujúcim faktorom zaručenia
bezpečnosti, stability a prosperity v Európe ako aj v celom euroatlantickom priestore v súčasnosti a v perspektíve je Severoatlantická aliancia a Európska únia. Z politického a vojenského
hľadiska považuje SR za základný prvok integrovanej bezpečnostnej štruktúry Severoatlantickú alianciu, ktorá je schopná zaručiť
kolektívnu obranu svojim členom a prispievať k bezpečnosti a stabilite v Európe.
V oblasti profilácie SR v transatlantických vzťahoch dokument
s názvom Návrh strednodobej stratégie zahraničnej politiky SR do roku
2015, ktorý sa v októbri 2004 dostal na rokovanie NR SR, vychádza so skutočnosti, že vstupom do NATO a EÚ sa splnili
kľúčové priority zahraničnej politiky SR od roku 1993. Vyzdvihuje
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dôslednú orientáciu na transatlantickú spoluprácu ako „politiku
rozvoja a upevňovania spojenectva medzi štátmi Európy a Severnej
Ameriky“. Za rozhodujúce bezpečnostné fórum považuje NATO.
Dôslednú euroatlantickú orientáciu umocňuje definovanie Spojených štátov amerických ako strategického partnera SR. Tento
postoj nachádza podporu aj vo vyjadreniach M. Dzurindu, ktorý
potvrdil, že „Spojené štáty americké vnímame ako silného strategického spojenca a súčasťou našej zahraničnej politiky bude posilňovanie transatlantických väzieb ... orientácia na posilňovanie
väzieb medzi Európou a USA sa odráža aj v postoji Slovenska
k projektom európskej obrannej a bezpečnostnej spolupráce. Európa potrebuje takúto novú politiku, potrebuje viac zjednotenia
v tejto politike, ale nikdy to nesmie ísť proti transatlantickému spojenectvu. Nikdy by toto spojenectvo nemala oslabovať, práve
naopak“. [14]
Kým členstvo v EÚ je v spomínanom dokumente MZV uvedené ako „inštitucionálne zakotvenie v jednotnom politickom
a ekonomickom priestore“, členstvo v NATO poskytuje bezpečnostné garancie. Slovensko sa v dokumente identifikuje na základe
zdieľaných hodnôt slobody, demokracie a dodržiavania ľudských
práv ako súčasť civilizačného okruhu Európy a Severnej Ameriky.
Dokument definuje ako základné a dlhodobé hrozby pre stabilitu
a prosperitu SR predovšetkým terorizmus, nevyriešené konflikty za
hranicami rozšírenej EÚ, organizovaný zločin, ilegálnu migráciu
a šírenie zbraní hromadného ničenia. Ministerstvo zahraničných
vecí SR taktiež vypracovalo koncepčné materiály definujúce základné priority vo vzťahu ku krajinám západného Balkánu a k Ukrajine
– krajinám, ktoré patria k prioritným partnerom EÚ. Politika SR
ako členskej krajiny EÚ a NATO voči krajinám západnému Balkánu je v súlade s definovanými prioritami EÚ, ktorá v regióne iniciovala stabilizačný a asociačný proces. Slovensko podporuje prípravu na ich integráciu do euroatlantických štruktúr, ktorá je
považovaná za najefektívnejší nástroj stabilizácie tohto regiónu,
pričom jeho „prirodzeným a do istej miery privilegovaným partnerom zostáva Srbsko a Čierna Hora.“ [15] Najvýznamnejším
krokom v oblasti regionálnej politiky SR bolo usporiadanie konferencie predsedov vlád V4 a Vilniuskej skupiny (V 10) „Smerom
k rozšírenej Európe: Nová agenda“ v Bratislave 18. – 19. marca
2004, ktorú iniciovala vláda SR. Cieľom konferencie bolo na jednej
strane stanoviť nové vízie na posilnenie stability v oblasti Balkánu,
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Čierneho mora a Kaukazu, na druhej strane aj prihlásenie sa
nových členských štátov k spoluzodpovednosti za osud uvedených
regiónov.
Slovensko sa v bezpečnostnej oblasti profiluje ako krajina, ktorá
si od svojho vzniku vybudovala tradíciu aktívnej účasti v zahraničných misiách, v ktorých sa jeho pôsobnosť skôr rozširuje
v dôsledku nestability a nutnosti na ňu pružne reagovať. Misie, na
ktorých sa SR aktívne zúčastňuje sú: SR UNDOF28 – Sýria, Golanské výšiny (95); UNFICYP – Cyprus (276); KFOR – Kosovo
(NATO) (100; ISAF – Afganistan (NATO) (17; Trvalá Sloboda –
Afganistan (koaličné sily) (40); iracká sloboda – Irak (koaličné sily)
(104). [8] SR sa taktiež zaviazalo poskytnúť jednotky do plánovanej
spoločnej Bojovej skupiny EÚ (EU Battle Group), ktorá má
pozostávať z jednotiek Poľska, Litvy, Lotyšska, Nemecka. Predbežný príspevok SR do tejto jednotky je: čata vojenskej polície (35),
rota RCHBO (70), prepravná jednotka (10), CIMIC – špecialisti na
civilno-vojenskú spoluprácu (10) a štábni dôstojníci (8 – 10). [7]
Avšak budovanie Ozbrojených síl SR sa riadi princípom „one set of
forces“, čo v praxi znamená že jednotky budú nasaditeľné do misií
tak NATO ako EÚ. Minister obrany deklaroval zámer vypracovať
dlhodobé plány pre ozbrojené sily, ministerstvo obrany a obranný
systém a ich realizáciu, splniť včas záväzky voči NATO a EÚ a čo
je veľmi dôležité – dosiahnuť politickú a vojenskú synergiu –
z členstva v oboch zoskupeniach, a preorientovať misie, aby lepšie
vyjadrovali národný záujem. [7]

Zahraničnopolitická a bezpečnostná profilácia ČR

28Od roku 1998 Slovensko
poskytovalo jednotky do misie OSN na Golanských výšinách v Sýrii (UNDOF), ktoré boli vycvičené v Rakúsku.
Rakúsky peší prápor v súčasnosti slúži s rotou švajčiarskych vojakov a rotou
slovenských vojakov pod
velením nemeckého Bundeswehru v Kosove – pozn. aut.
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V bezpečnostnej stratégii ČR je veľký dôraz pri definovaní hrozieb
kladený na interakciu krajiny z vonkajším svetom, čo má na jednej
strane zabezpečiť bezpečnosť krajiny (prostredníctvom aliancií
v rámci EÚ a NATO) a na druhej strane predstavuje potencionálnu zraniteľnosť (ako dôsledok transnárodných hrozieb). V dokumente sa uvádza, že „bezpečnosť Českej republiky je nedeliteľná
od bezpečnosti v euroatlantickej oblasti a od globálnej bezpečnostnej situácie. [1] Bezpečnostná stratégia ČR (podobne ako
Bezpečnostná stratégia EÚ) sa venuje reálnym alebo potenciálnym
ohrozeniam bezpečnosti ako dôsledku regionálnych konfliktov,
v spojitosti s medzinárodným terorizmom (často podnieteným
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religióznym radikalizmom), organizovaným zločinom, šírením
zbraní hromadného ničenia, ich nosičov ako aj s možnosťami
zneužitia technológií dvojakého určenia. Pretože ČR aj naďalej
považuje Severoatlantickú alianciu za základný pilier obrany Českej
republiky, v procese výstavby ozbrojených síl sa riadi existujúcimi
spojeneckými spôsobilosťami a potrebami. [1]
Európsku úniu vníma ČR ako multilaterálneho aktéra a dôraz
kladie na jej rolu v operáciách krízového manažmentu a postkonfliktnej stabilizácie, do ktorej môže zapojiť zdroje a široké spektrum
nástrojov. Česká zahraničná politika privítala tzv. Hlavný cieľ 2010
(Headline Goal 2010), ktorý definoval pre EÚ nové spôsobilosti
zahŕňajúce celé spektrum operácií krízového manažmentu ako aj
globálnu rolu v medzinárodných vzťahoch. Projekt tzv. Bojových
skupín bol taktiež vítaný, avšak za podmienky, že povedie k reálnemu zlepšeniu vojenských spôsobilostí EÚ. V novembri 2004 sa
Česká republika v rámci EÚ oficiálne prihlásila do tzv. bojovej
skupiny (Battle Group) spolu s Rakúskom a Nemeckom, ktorá má
byť nasaditeľná do roku 2007. Česká zahraničná politika (podobne
ako je to u SR či Poľska) však nie je naklonená tomu, aby EÚ bola
budovaná ako jeden s pilierov v multipolárnom svete za účelom
vyvažovania vplyvu Spojených štátov. Príspevok ČR do Hlavného
cieľa EÚ (European Headline Goal – EHG) je porovnateľný s príspevkom Rakúska, Belgicka či Írska.29 Celkový príspevok ČR tak
dosiahne 1 000 mužov s dlhodobou rotáciou až do jedného roka
(týkajúcou sa mechanizovaného práporu). Všetky ostatné súčasti
českého príspevku sú v súčasnosti nasaditeľné na obdobie 6 mesiacov. Tieto jednotky sú plne profesionalizované a predstavujú sily,
ktoré ČR zároveň poskytuje do jednotky rýchlej reakcie NATO
(NATO Response Force – NRF), takže sú dezignované pre obe organizácie, keďže ČR obdobne ako Slovensko či Slovinsko sa riadi
princípom „one set of forces“.
Česká republika sa prostredníctvom vojenskej a civilnej prítomnosti aktívne zapája do procesu stabilizácie krízových oblastí akými sú
Kuvajt, Kosovo, Afganistan či Irak – podobne ako ostatné krajiny V4.
Príkladom regionálnej spolupráce v zahraničných misiách je československá jednotka, ktorá pôsobí v operácii KFOR „Joint Guardian“
pod velením NATO, ktorá sa skladá z 397 príslušníkov AČR a 100
príslušníkov OS SR a je dislokovaná na základni Šajkovac.30 [9] AČR
sa taktiež podieľa na operácii EUFOR Althea v Bosne a Hercegovine
počtom 62 príslušníkov. Cieľom mierovej mnohonárodnej operácie,
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29Príspevok

ČR do EHG,
ktorý bol pôvodne stanovený na Konferencii záväzkov
spôsobilostí z novembra
2000 a doplnený v rokoch
2001 a 2003, zahŕňa mechanizovaný prápor, jednotku
špeciálnych síl, 4 helikoptéry Mi-17, vojenskú nemocnicu, protichemickú jednotku a stredisko pre humanitárne a záchranárske operácie – pozn. aut.

30Po nepokojoch v severovýchodnej časti Kosova v roku 2004 sa priestor zodpovednosti rozšíril na celkových 1 200 km2 a dĺžka monitorovanej provincionálnej
hranice Kosova, ktorá je zároveň súčasťou priestoru,
predstavuje 112 km. Kontingent ČR pôsobí v oblasti
v zostave mnohonárodného
zoskupenia spolu s kontingentmi ozbrojených síl Fínska, Švédska, Slovenska,
Írska. Hlavnou úlohou jednotiek je prispievať k vytváraniu a udržiavaniu bezpečného prostredia, ktoré
umožní pokračovanie mierového procesu a demokratického vývoja v krajine
– pozn. aut.
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nad ktorou prevzala EÚ zodpovednosť od NATO je zachovať
bezpečnosť a mier v oblasti, ale misia má taktiež prispieť k väčšiemu
pokroku Bosny a Hercegoviny na ceste k integrácii do EÚ a v oblasti
boja proti korupcii a organizovanému zločinu.
AČR sa zúčastňuje i v koaličnej operácii mnohonárodných síl
v Iraku (97 príslušníkov), ktorá má pôsobiť v oblasti do konca roku
2005. Hlavnou úlohou kontingentu je podieľať sa na zabezpečení
výcviku a odbornej prípravy príslušníkov novej irackej polície v policajnej akadémii v az-Zubajre a na základni Šaiba. Český vojenský
kontingent v Iraku doplňuje chirurgický tím zložený zo šiestich príslušníkov (3 lekári a 3 sestry), ktorý plní úlohy pri britskej vojenskej
nemocnici. 15 príslušníkov AČR taktiež plní úlohy v rámci operácie
ISAF pod velením NATO na území Afganistanu. Cieľom operácie je
prispieť k vytváraniu bezpečného a stabilného prostredia pre ďalší
mierový rozvoj v tejto krajine. Jednotky ISAF podporujú proces
odzbrojovania, demobilizácie a reintegrácie a národnú protidrogovú
politiku afganskej vlády. K ďalším významným úlohám, na ktorých sa
podieľajú príslušníci AČR, patrí kontrola a riadenie kábulského
medzinárodného letiska a zabezpečovanie bezpečnosti. Pyrotechnické jednotky AČR sa zúčastňujú na ženijnom prieskume letiska
a jeho okolia a zaisťujú likvidáciu výbušného materiálu. Ďalší príspevok ČR na podporu stability v odľahlých regiónoch sveta je 40 príslušníkov v misii ISAF pod velením NATO v rámci provinčných
rekonštrukčných tímov (Provincial reconstruction teams – PRT), ktoré
rozširujú31 v rámci pôsobenia ISAF pôsobnosť mimo Kábul a jeho
bezprostredné okolie. PRT tímy pracujú na základe vojensko-civilného partnerstva. Príslušníci 102. prostějovského prieskumného práporu sú od 9. 3. 200532 súčasťou rekonštrukčného tímu v provincii
Badakšan. Ich úlohou je predovšetkým zaistenie bezpečnosti v oblasti, ochrana medzinárodných jednotiek a spolupráca s miestnymi
obyvateľmi. Prieskumníci sú začlenení v tíme približne 250 vojakov
spolu s Dánmi a vojakmi nemeckého Bundeswehru.
31Cestu

k tomuto rozšíreniu
otvorila rezolúcia Rady bezpečnosti OSN č. 1510/2003
z 13. októbra 2003 – pozn.
aut.
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32Predpokladá sa, že kontingent bude v afganskom Fayzabáde pôsobiť 6 mesiacov
– pozn. aut.

Slovinsko ako malá krajina v strednej Európe s obmedzenými socioekonomickými a vojenskými spôsobilosťami, ktorá hraničí s problematickým regiónom Balkánu, je príkladom, aká dôležitá je integrá-
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cia do NATO. Keďže bezpečnostný a obranný systém Slovinska
momentálne prechádza zložitým reformným obdobím tak ako
u iných členských krajín NATO, jediným dostupným a aktuálnym
bezpečnostno-politickým dokumentom je Strategická a obranná
revízia Slovinskej republiky (SDR) [12], ktorá sa zdá byť kľúčová aj
pre prípravu ďalších bezpečnostných dokumentov. Tento dokument,
ako spomenul slovinský minister obrany A. Grizold v predslove, by
mal poskytnúť odporúčania a víziu pre obranný systém v horizonte
do roku 2015 vedúce k tzv. Dlhodobému rozvojovému plánu v oblasti
obrany. Dokument konštatuje, že v súčasnom globalizovanom svete
sú hrozby pre bezpečnostné a obranné schopnosti jednotlivých štátov
„stále viac nepredvídateľné a nadnárodné“ a teda „príliš komplexné“,
pretože obmedzené národné zdroje im v krajinách ako Slovinsko
nedokážu dostatočne čeliť na individuálnej báze. Riešením je preto
posilnenie efektívnosti národného bezpečnostného systému aktívnou
kooperáciou v systémoch kolektívnej bezpečnosti (OSN, OECD),
kolektívnej obrany (NATO a EÚ), spolu s aktívnou participáciou
v bezpečnostných a stabilizačných iniciatívach týkajúcich sa krajín
bývalej Juhoslávie ako aj širšieho regiónu juhovýchodnej Európy.
V dokumente sa uvádza, že tento región ako aj jeho periféria sa
i napriek určitej konsolidácii bezpečnostnej situácie vyznačuje nestabilitou a napätím, ktoré sú „pre európsku bezpečnosť a teda i bezpečnosť Slovinska potenciálnym zdrojom hrozieb“. Z toho dôvodu
Slovinsko považuje definitívne vyriešenie a stabilizáciu politickej
a bezpečnostnej situácie v regióne za životný záujem, pričom konštatuje, že jeho napĺňanie si bude aj v budúcnosti vyžadovať nielen
politické a ekonomické mechanizmy, ale tiež vojenskú prítomnosť
medzinárodného spoločenstva. Tieto hrozby sú výstižne sumarizované v časti dokumentu nazvanej „Hrozby pre národnú bezpečnosť“,
v ktorej sa uvádza: „Slovinsko sa momentálne teší z vysokého stupňa
bezpečnosti v relatívne nestabilnom regionálnom a medzinárodnom
prostredí (...) v ktorom môže byť v budúcnosti vystavené asymetrickým, nevojenským bezpečnostným rizikám a hrozbám.“
Medzi zahraničnopolitické ciele, ktoré sú podľa dokumentu „vo
veľmi dôležitej miere určujúce (aj) pre bezpečnostnú politiku“
patria: konsolidácia medzinárodnej pozície krajiny a jej reputácie,
dobré a stabilné susedské vzťahy, členstvo v EÚ a NATO, úzka
spolupráca s krajinami strednej Európy, ktoré sú členmi Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), aktívna participácia na stabilizačnom procese v juhovýchodnej Európe a posilnenie ekonomickej spolupráce.
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Referencia o NATO hovorí o aktívnej participácii, zatiaľ čo v prípade EBOP „iba“ o spolupráci. Ďalej sa v dokumente uvádza, že
„tvorba európskych vojenských schopností je stále len vo svojej
počiatočnej fáze a plná realizácia tohto projektu bude vyžadovať
predovšetkým všeobecný politický konsenzus medzi členmi EÚ,
pokiaľ ide o jeho obsah a rozsah“. Ďalej sa v dokumente uvádza, že
„Slovinsko sa bude aktívne zapájať do procesu užšej európskej
obrannej spolupráce pod jasnou podmienkou, že to nebude znamenať duplikáciu existujúcich schopností NATO“. Slovinsko sa ďalej
zaväzuje k poskytnutiu rovnakého príspevku k spoločným vojenským silám v rámci EÚ i NATO a zdôrazňuje svoj podiel na
príprave Európskej bezpečnostnej stratégie, ktorá vychádza z presvedčenia, že „EÚ môže významne vplývať na stabilitu na európskom kontinente i v celom svete“ v súlade s princípom komplementarity oboch organizácií transatlantického spoločenstva.
Doterajšia účasť krajiny v zahraničných misiách svedčí o aktívnom prístupe a prevažne sa sústreďuje na oblasť západného Balkánu. Slovinsko sa už v roku 1997 zapojilo do mierotvornej misie
NATO SFOR Joint Force v Bosne a Hercegovine, do ktorej vyslalo 7 dôstojníkov, 12 poddôstojníkov a 67 vojakov. V nadväznosti na
svoju účasť v regióne Slovinsko posilňuje účasť na misii v Bosne
a Hercegovine (ktorá donedávna predstavovala 117-člennú jednotku) o kontingent, ktorý sa skladá z 5 dôstojníkov, 14 poddôstojníkov a 98 vojakov. Účasť Slovinska v misii tak prekročí 200 jednotiek. [11] Ďalej, príslušníci ozbrojených síl slovinskej armády
pokračujú v plnení úloh v misiách KFOR v Kosove (34 vojakov),
v misii OSN UNTSO na izraelsko-libanonskej hranici, či mierotvornej misii ISAF v Afganistane, kde pôsobia v oblasti prieskumu a požiarnej ochrany na kábulskom letisku s celkovým počtom
22 príslušníkov ozbrojených síl. Účasť na spomenutých misiách
(ako i fakt, že Slovinsko nevyslalo jednotky do Iraku) nasvedčuje
tomu, že Slovinsko zatiaľ dáva prednosť len misiám s nespochybniteľným medzinárodno-právnym mandátom.
33Časť o Rakúsku sa z veľkej
miery opiera o analýzu Hauser G.: Austria in Central Europe – Co-operation in the
Danube Region with CESDP
and NATO PfP. Austrian
Defense Academy, Vienna,
2004.
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ostatných stredoeurópskych krajín – si vyžadujú spoluprácu v širších medzinárodných rámcoch a prostredníctvom „bezpečnostných partnerstiev“. Z toho dôvodu sa v Bezpečnostnej a obrannej
doktríne Rakúska z roku 2001 uvádza, že v dôsledku bezpodmienečného zapojenia sa do EBOP medzinárodno-právny štatút
Rakúska ako neutrálnej krajiny už nezodpovedá definícii neutrálneho štátu – je to skôr štatút, podľa ktorého Rakúsko nie je súčasťou
žiadnych stálych spojenectiev. Doktrína sa vyslovuje za solidaritu
Rakúska a jeho aktívnu participáciu v rámci EBOP s cieľom
poskytnúť EÚ potrebné kapacity pre plnenie úloh civilného a vojenského krízového manažmentu.
Postoj Rakúska k neutralite vychádza zo situácie na vnútropolitickej scéne, kde strany vládnucej koalície (Österreichische Volkspartei
– ÖVP a Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ) vyjadrujú podporu
členstvu Rakúska v NATO, avšak na presadenie zmeny ústavy je
potrebné získať ústavnú väčšinu, teda 2/3 rakúskeho parlamentu,
čo si vyžaduje podporu aj opozičnej Sociálno-demokratickej strany
Rakúska. Verejná mienka v Rakúsku v súčasnosti podporuje vývoj
civilného a krízového manažmentu Európskej únie, ale je proti
myšlienke spoločnej obrany v rámci EÚ.
Podľa rakúskeho prezidenta Heinza Fischera „iba neutralita
v spojitosti s medzinárodnou solidaritou – môže tvoriť základ
novej politiky mieru, ktorú dnešný svet naliehavo potrebuje“. [4]
Napriek oficiálnemu štatútu Rakúska ako neutrálnej krajiny sa dá
konštatovať, že Európska únia a Severoatlantická aliancia majú
rozhodujúci vplyv na geopolitickú situáciu Rakúska. Obe inštitúcie
determinujú rovnováhu moci v Európe a koordinujú kroky týkajúce sa politík rozširovania či zapájania sa do operácií krízového
manažmentu. NATO a EÚ taktiež spolu zdieľajú cieľ v pomoci
krajinám v oblasti Balkánu a ich integrácii do euroatlantických
štruktúr. Bezpečnostná politika Rakúska sa v súčasnosti dá definovať ako „pragmatická neutralita“, keďže Rakúsko sa aktívne zapája do operácií tzv. petersberského typu a operácií v rámci Partnerstva za Mier (PzM) pod vedením NATO. Avšak fakt, že Rakúsko
na politickej úrovni deklaruje permanentnú neutralitu, znamená, že
nie je schopné plne participovať na prehlbovaní a ovplyvňovaní
bezpečnostnej situácie v Európe. Bezpečnostná stratégia Rakúska
je v súlade s bezpečnostnou stratégiou EÚ, ktorá bola schválená
12. decembra 2003. V tejto vôbec prvej bezpečnostnej stratégii sa
členské krajiny EÚ v definovaní bezpečnostných hrozieb priblížili
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34NRF má byť zložená z 21
000 členov jednotiek rýchlej reakcie nasaditeľných
do 5 dní a jej čiastočná operačná spôsobilosť bola vyhlásená od 13. októbra
2004 s tým, že nadobudne
plnú spôsobilosť do októbra
2006 – pozn. aut.
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Spojeným štátom. Podobne ako v bezpečnostnej stratégii USA sa
v stratégii EÚ uvádza, že vojenská sila môže byť použitá ako
posledná inštancia. Na rozdiel od bezpečnostnej stratégie USA si
použitie sily vyžaduje súhlas Bezpečnostnej rady OSN; navyše si
EÚ dáva za cieľ posilniť rolu multilaterálnych organizácií (tzv.
efektívny multilateralizmus s ústrednou rolou OSN) a kladie väčší
dôraz na medzinárodné právo.
Napriek aktívnej účasti Rakúska na mierotvorných operáciách je
nutné konštatovať, že členské krajiny PzM nemajú váhu a vplyv na
politickú a organizačnú štruktúru NATO. V tomto ohľade sú
Rakúsko a Chorvátsko jedinými štátmi PzM, ktoré sa odlišujú od
ostatných krajín v dunajskom regióne – Bulharska, Maďarska,
Rumunska, Slovenska a Slovinska, ktoré sú členmi NATO. Ako
člen PzM Rakúsko však využíva Plánovací a hodnotiaci proces
(PARP) a Politicko-vojenský rámec (PMF) jednak za účelom účasti
na operáciách PzM pod vedením NATO, ale aj ako plánovací
mechanizmus na príspevok do tzv. Hlavného cieľa EÚ (ESDP
Headline Goal) v rámci tzv. „tailored co-operation programme“. Na neformálnom stretnutí ministrov obrany členských krajín EÚ, ktoré sa
konalo 17. septembra 2004 v holandskom Noordwijku, členské
štáty súhlasili s vytvorením tzv. Bojových skupín – Battle Groups
s tým, že ich budú harmonizovať s Jednotkou rýchlej reakcie
NATO – NATO Response Force34, ktorá bola predstavená v roku
2003. [5] Rakúsko ako člen PzM podporuje princíp interoperability oboch jednotiek a v princípe vníma iniciatívy, akými sú Európsky akčný plán spôsobilostí (European Capabilities Action Plan –
ECAP) z novembra 2001 a Pražský záväzok spôsobilostí (Prague
Capabilities Commitment – PCC) z roku 2002 ako nástroje na
preklenutie priepastí v spôsobilostiach, ktoré existujú medzi Spojenými štátmi a európskymi spojencami.
Bezpečnostné záujmy Rakúska sa hlavne sústreďujú na stabilizáciu regiónu Juhovýchodnej Európy. Rakúsko sa aktívnou participáciou v regióne podieľa na stabilizácii regiónu a sústredí sa na model
„Petersberg a PzM“. V rámci PzM, Rakúsko prispieva účasťou svojich jednotiek do mnohonárodnej mierotvornej operácie v Bosne
a Hercegovine od roku 1995 (IFOR, SFOR) a v Kosove od roku
1999 (KFOR) a Macedónsku (FYROM), či už sa jedná o operácie
pod vedením NATO alebo EÚ. Na úrovni EÚ sa Rakúsko aktívne
zapája do vojenských a policajných operácií petersberského typu
v rámci EBOP. Rakúsko poskytlo 45 policajtov z celkového počtu
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500 do prvej operácie EÚ policajného typu, ktorá bola zahájená
1. januára 2003 v Bosne a Hercegovine (European Union Police Mission
in Bosnia-Herzegovina – EUPM). Po prevzatí misie NATO Európskou
úniou (Allied Harmony) v Macedónsku (FYROM) Rakúsko prispelo
počtom 15 vojakov z celkového počtu 350. Taktiež Rakúsko vyslalo
25. júna 2004 kontingent 135 vojakov do Bosny a Hercegoviny za
účelom účasti v operácii krízového manažmentu pod vedením
(EU EUFOR Althea35), ktorú EÚ prevzala od misie SFOR NATO.
Na misii sa má zúčastniť celkový počet 7 000 vojakov vrátane
270 rakúskych. 25. júna 2004 Rakúsko vyslalo 135 vojakov; ďalších
100 bude nasledovať v decembri 2004.
V marci 2001 boli rakúske jednotky vysielané do misií, aby splnili
kritériá požadované na účasť v Jednotke rýchlej reakcie EÚ
(EU RRF) s celkovým príspevkom Rakúska 2 000 vojakov. Počas
posledných šiestich mesiacoch pôsobenia v rámci misie SFOR
v Bosne a Hercegovine boli rakúske jednotky zapojené v špecializovanej jednotke (MSU) spolu so slovinskými jednotkami pod talianskym vedením. Operácia bola zameraná na nastolenie právneho
štátu na základe rezolúcie bezpečnostnej rady OSN 1491 (11. júl
2003). Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1551 (z 9. júla 2004) stále
definuje situáciu v Bosne a Hercegovine ako hrozbu pre mier a stabilitu v regióne. 18 novembra Rakúsko prišlo s návrhom vytvoriť
ďalšiu (štvrtú) bojovú skupinu spolu s Nemeckom a Českou republikou, avšak zatiaľ nebol stanovený termín, do ktorého by mala byť
vytvorená, pretože účasť Rakúska je objektom politických nezhôd
na domácej politickej scéne. Príspevok Rakúska do konceptu
Bojových skupín (Battle Groups) počíta s 200 vojakmi (pešiakov
s rádiologickou biologickou a chemickou ochranou a ženistami)
s Nemeckom (950 jednotiek) a ČR (350 jednotiek). Podľa rakúskeho prezidenta Heinza Fischera sa Rakúsko nebude podieľať na
útočných vojenských operáciách, ktoré spĺňajú definíciu vojen podľa
medzinárodného práva. [13] Vo vzťahu k ústave Rakúska a jeho status neutrality sa prezident Fischer vyjadril, že každý cieľ operácie
musí byť v súlade s princípmi Charty OSN. [13] Rakúsko sa taktiež
angažovalo vo vzdialenejších regiónoch, kde pretrváva nestabilita.
Od roku 2004 je Rakúsko zapojené aj v misii v Afganistane (75 jednotiek na podporu misie ISAF v roku 2002; v roku 2004 vyslalo
štábnych dôstojníkov, ktorí boli dislokovaní do hlavného mesta Kábul) a v roku 2004 sa podieľalo na výcviku irackých bezpečnostných
síl, ktorý sa konal na území Jordánska.

2

35Misii

EUROFOR velí britský armádny generál, ktorý
je pod dohľadom námestníka Vrchného veliteľa NATO
podľa The Terms of Reference for Strategic EU Command, ako je definovaný
dohodou Berlin Plus. NATO
zostáva naďalej prítomné
prostredníctvom vojenského
pridelenca a Advisory Mission (NATO HQ Sarajevo)
a poskytuje asistenciu v oblastiach ako reforma ozbrojených síl a prípravy krajiny
na budúce členstvo v programe PzM – pozn. aut.
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Poľsko
Úvod
Základné ciele a princípy poľskej bezpečnostnej politiky je možné
identifikovať na základe Bezpečnostnej stratégie Poľska (júl 2003).






Ciele:
garantovať nezávislosť, suverenitu a teritoriálnu integritu štátu
a neporušiteľnosť jej hraníc;
garantovať bezpečnosť demokratického ústavného zriadenia,
ľudské práva a slobody, ako aj bezpečnosť poľských občanov;
vytvoriť najlepšie možné prostredie pre stabilný sociálny a ekonomický rozvoj štátu, prosperitu občanov a udržanie národného
dedičstva a rozvoj národnej identity. Posledné dve ako poľské špecifikum,
dôraz na silnú identitu ako prostriedok prežitia – historické skúsenosti;
prispievať k rozvoju stabilného mierového prostredia v Európe aj
vo svete, ktoré je založené na princípoch demokracie, ľudských
práv, dodržiavaní zákonov a solidarite.

Rok 2004, ktorý v oblasti bezpečnostnej politiky úzko naviazal na
roky 2002 a 2003, vo výraznej miere prispel k profilácii poľskej
bezpečnostnej politiky. Poľsko bolo de facto už od začiatku 90. ro193
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36Dôvody a korene poľského atlanticizmu podrobnejšie viď napríklad [10, 17].
37Uverejnený 30. januára
2003 v niekoľkých veľkých
európskych časopisoch –
pozn. aut.
38Kategorizácia

„atlanticizmu“ stredoeurópskych štátov na základe prezentácie
[12]: Poľsko – militaristický
atlanticizmus, pobaltské štáty – emocionálny atlanticizmus, Maďarsko – „soft-atlanticism“, Rumunsko a Bulharsko – atlanticizmus prameniaci z obáv o periferizáciu.

39o ďalších podrobnostiach
viď [16].
40Článok ministra zahraničných vecí Poľska [4].
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kov jedným z najbližších spojencov USA v Európe36, avšak –
podobne ako ostatné stredoeurópske štáty – sa dovtedy nedostalo
do ostrej situácie, kedy by bolo nútené vybrať medzi Spojenými
štátmi na jednej strane a Francúzskom a Nemeckom na strane
druhej. Počas a po irackej krízy sa však Poľsko ešte viac vyprofilovalo ako jednoznačne proatlantická krajina so silnými americkopoľskými vzťahmi (opäť však treba dodať, že pre Poľsko, ako aj
pre strednú Európu vôbec, to bola nútená voľba). Na politickej
úrovni napríklad o. i. podporilo a podpísalo „List ôsmich“37, ale
silný „militaristický atlanticizmus“38 bol potvrdený aj vojenskou participáciou Poľska na vojenskej operácii proti Iraku v roku 2003.
Poľsko bolo po Spojenom kráľovstve a Austrálii treťou krajinou,
ktorá podporila vojenskú operáciu vedenú Spojenými štátmi aj
konkrétnym vojenským príspevkom, špeciálnymi silami GROM. Po
porážke Iraku bolo Poľsko poverené vedením mnohonárodnej
„divízie“, ktorá má na starosti kontrolu územie medzi Bagdadom
a južným Irakom. Poľský príspevok je na úrovni približne 2 500
vojakov. Vyslanie poľských jednotiek do Iraku bolo podporené silným konsenzom medzi relevantnými politickými stranami, s výnimkou populistickej Samoobrany a krajne pravicovej Ligy poľských
rodín [17]. Napriek tomu, že poľská verejná mienka bola v otázke
Iraku rozdelená, s väčšinou odporcov (približne 70 percent poľského obyvateľstva by podporovalo v septembri 2004 stiahnutie
vojsk z Iraku39), Poľsko nezažilo ani masívne protiamerické a protivojnové protesty, aké prebehli napríklad v Spojenom kráľovstve
alebo Španielsku, kde vláda tiež podporovala kroky Spojených štátov. Jedným z hlavných argumentov poľských predstaviteľov v prospech participácie v Iraku bol, že Poľsko, vzhľadom na svoju
„geopolitickú zraniteľnosť“ (tu sa opäť objavuje vplyv skúseností
z minulosti), musí budovať „recipročné bezpečnostné vzťahy“ so
Spojenými štátmi40. Do tohto konceptu zapadá aj poľská participácia na operáciách v Iraku: ako recipročný krok sa od americkej
strany v budúcnosti očakáva pocit americkej zodpovednosti za
bezpečnosť Poľska. Ako ďalší argument sa uvádzala morálna zodpovednosť Poľska ako bývalého štátu trpiaceho komunistickou diktatúrou podporovať šírenie demokracie vo svete.
Ďalší „proatlantický krok“ Poľska bol nákup 48 vojenských lietadiel F-16 za cenu 3,8 miliárd dolárov zo Spojených štátov amerických.
Rozhodnutie Poliakov vyzbrojiť svoje letectvo americkými lietadlami
vyvolalo nevôľu u niektorých európskych vlád a výrobcov zbraňo-
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vých systémov, ktorí argumentovali tým, že rozhodnutie Poľska bolo
determinované politickými faktormi a nie odborno-technickými.
Určitý skepticizmus Poľska ohľadom európskej bezpečnostnej
a obrannej politiky pramení aj z obáv, že vzhľadom na vznikajúce
direktórium Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva v oblasti
európskej bezpečnosti sa Poľsko marginalizuje. Preto sa snaží svoju
relatívnu váhu v Európe zvyšovať prostredníctvom spolupráce
s USA. Podľa niektorých poľských odborníkov41 však je možná
určitá modifikácia tohto prístupu v prípade, že Poľsko bude členom
tejto najužšej skupiny štátov s rozhodujúcim vplyvom na formovanie
európskej bezpečnostnej architektúry. Samozrejme, tieto ambície sú
podmienené ochotou súčasných „členov“ neoficiálnej vedúcej
skupiny. Proti by podľa všetkého nebolo Spojené kráľovstvo, ktoré
by získalo prirodzeného silne proatlantického spojenca snažiaceho sa
tiež vybalansovať francúzsko-nemecký pas de deux. V tejto súvislosti
môže byť zaujímavá poznámka potenciálneho silného kandidáta na
post prezidenta Francúzska, Nicholasa Sarkozyho, ktorý pred
necelým rokom vyhlásil, že Francúzsko by malo opustiť politiku
výlučného silného spojenectva s Nemeckom a orientovať sa aj na
ďalšie veľké a vplyvné štáty v rámci EÚ, medzi ktoré okrem iných
zaradil aj Poľsko [15]. Prostredníctvom spolupráce s USA sa váha
Poľska v Európe zvýšila a líderská úloha v jednej zo zón v Iraku
určite posilnilo sebavedomie Poľska a jednoznačné je aj poľské
postavenie lídra v strednej Európe. Napriek tomu však treba dodať,
že Poľsko nedisponuje tými istými možnosťami a potenciálom, ako
tri najsilnejšie štáty Európskej únie42. Týka sa to okrem ekonomických a demografických aj vojenských faktorov.

Východná politika
Jedným z najdôležitejších elementov poľskej zahraničnej politike je
„východná dimenzia“ s dôrazom na Ukrajinu, ale aj na ďalšie susediace štáty bývalého Sovietskeho zväzu: Bielorusko, Moldavsko
a – aj keď po získaní členstva v NATO a EÚ patria do inej
kategórie – pobaltské štáty, predovšetkým Litva.
Poľská angažovanosť v oblasti má dlhé historické korene.
Okrem historických faktorov prameniacich v niekoľko storočnej
minulosti – spoločný poľsko-litovský štát sa rozprestieral na
obrovskom území ako de facto najrozsiahlejšia entita v Európe až
do prvého rozdelenia v roku 1772 – sú dôležité najmä geopolitické
koncepcie medzi dvomi svetovými vojnami.

41Konzultácie

autora s poľskými odborníkmi a predstaviteľmi poľskej bezpečnostnej komunity

42Poľsko

má približne 40 miliónov obyvateľov, kým Spojené kráľovstvo a Francúzsko
majú približne 60 miliónové
obyvateľstvo, Nemecko viac
ako 80 miliónové. Väčším
poľským handicapom je
však ekonomická sila, ktorá
je neporovnateľná so spomínanými štátmi – pozn. aut.
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Stabilná a nezávislá Ukrajina je absolútne kľúčová pre poľskú
bezpečnosť a kroky smerom na východ, ktoré smerovali k zabezpečeniu ukrajinskej stability a nezávislosti sa stali základnou
axiómou všetkých poľských vlád od rozpadu Sovietskeho zväzu.
Poľsko investuje významné energie do Ukrajiny na viacerých úrovniach, okrem oficiálnej politickej a ekonomickej angažovanosti napríklad aj na úrovni mimovládnych organizácií. V tejto súvislosti
treba vidieť aj silné angažovanie sa poľského prezidenta, Alexandra Kwasniewského počas udalostí v súvislosti s prezidentskými
voľbami na Ukrajine na konci roku 2004, kedy participoval
kontaktných skupinách presadzujúci dialóg medzi stranami. Potvrdenie poľskej úlohy v regióne na celoeurópskej úrovni demonštruje aj skutočnosť, že v Európskom parlamente sa šéfom pracovnej
skupiny o Ukrajine a Bielorusku stal poľský europoslanec.
Spôsob angažovanosti Poľska predovšetkým v súvislosti s Ukrajinou však nie je vždy vítaný medzi väčšinou členských štátov EÚ
[17]. Dlhodobou prioritou Poľska je totiž podpora členstva, avšak
napríklad súčasný European Neighbourhood Policy Únie je vyslovene
„non-accession policy“. Ďalším zaujímavým elementom je, že kým väčšina členských štátov preferuje prioritu vzťahov s Ruskom, Poliaci by
uprednostnili skôr vzťahy s Ukrajinou. Táto problematika je o to
háklivejšia, že najvplyvnejšie štáty EÚ, Francúzsko a Nemecko budujú okrem vzťahov na európskej úrovni aj špeciálne bilaterálne
vzťahy s Ruskom, ktoré sú považované za strategicky dôležité. Tieto
prístupy dopĺňajú aj trilaterálne, rusko-francúzsko-nemecké summity, ktoré sú v týchto štátoch považované za centrálne aj z hľadiska
celosvetovej, globálnej politiky. Samozrejme, treba dodať, že nie je
možné hľadať umelé rozpory medzi „poľskou koncepciou“ a francúzsko-nemeckým prístupom, keďže obe sú okrem existujúcich
rozdielom komplementárne, a navzájom sa doplňujú.

Irak a participácia na vytváraní Battle Groups
V súvislosti s koncepciou Battle Groups sa Poľsko rozhodlo vytvoriť jednu bojovú skupinu v spolupráci s Nemeckom a Slovenskom, s participáciou dvoch pobaltských republík, Litvy a Lotyšska
[5]. Ambície Poľska vybudovať štatút „európskej mocnosti“ boli
demonštrované aj skutočnosťou, že líderstvo a najväčšiu časť bojovej skupiny budú zabezpečovať práve poľské ozbrojené sily.
Ako už bolo písané, Poľsko malo pôvodne v Iraku dislokovaných približne 2 500 vojakov, celkom v zahraničných misiách
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takmer 10 tisíc. V druhej polovici 2004 však vrcholní poľskí predstavitelia niekoľkokrát dali najavo, že sa plánuje zníženie početných
stavov poľského kontingentu v Iraku [17]. V októbri 2004 minister obrany J. Szmajdzinski dokonca vyhlásil, že do konca roka 2005,
kedy by mala vypršať rezolúcia OSN číslo 1546, je možné úplné
stiahnutie poľských jednotiek [11]. Napriek vyhláseniam však úplné stiahnutie poľských jednotiek v blízkej budúcnosti nie je pravdepodobné, vzhľadom na politické implikácie, predovšetkým na
potenciálne negatívne vplyvy na poľsko-americké vzťahy. Počas
svojej návštevy na Slovensku koncom januára 2005 poľský minister potvrdil plány súvisiace so znížením početných stavov. Podľa
jeho slov od polovice februára 2005 je naplánovaná čiastočná
redukcia početných stavov poľských síl rozmiestnených v Iraku.
Z pôvodných približne 2 500 sa má počet znížiť na približne 1 700.
Avšak v prípade potreby je možné počítať aj so 700 vojakmi, ktorí
budú pripravený na poľskom území na „okamžitý presun a použitie“ (Szmajdzinski, TASR 28. januára 2005). Okrem toho Poľsko
plánuje angažovať sa aj vo výcvikovej misii NATO v Iraku s 40 príslušníkmi ozbrojených síl.
Problém so zahraničnou angažovanosťou poľských ozbrojených síl však podľa M. Zaborowského [17] môže predstavovať
skutočnosť, že Poľsko nedisponuje potrebnými spôsobilosťami
strategického leteckého transportu a je v tejto oblasti závislé od
svojich partnerov. Podľa neho práve kvôli tejto skutočnosti Poľsko
nesformovalo vlastný Battle Group.

Záver – poľská bezpečnostná politika v roku 2004
Poľskú bezpečnostnú politiku v roku 2004 charakterizovala vysoká
miera kontinuity s predchádzajúcimi rokmi.
Potvrdilo sa základné strategické smerovanie, orientácia na „atlanticizmus“ a Spojené štáty: silný atlanticizmus prameniaci z historických faktorov, geopolitických úvah, pričom to súvisí aj so snahou budovať protiváhu „francúzsko-nemeckému motoru“, ktorý
je vnímaný s obavami o marginalizáciu v Európe.
Silná angažovanosť v operáciách, ktoré sú dôležité z pohľadu
vzťahov s USA, predovšetkým v Iraku (avšak začala sa diskusia
o pôsobení, o početných stavoch a o časovom harmonograme pôsobenia poľských síl v Iraku).
Pokračujúci silný dôraz na regionálne priority Poľska, predovšetkým na Ukrajinu, ale aj na Bielorusko a Moldavsko a snaha
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ovplyvňovať politiku Európskej únie podľa poľských koncepcií
a predstáv.

Maďarsko
Úvod
V maďarskej zahraničnej a bezpečnostnej politike pokračoval v roku 2004 vývoj, ktorý bol charakteristický pre posledné roky:
erodoval konsenzus o základných prioritách a cieľoch maďarskej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky medzi parlamentnými politickými stranami. Zahraničná a bezpečnostná politika sa čiastočne
stala ďalšou sférou vnútropolitického zápasu medzi politickými
stranami. Prejavilo sa to napríklad v súvislosti s predĺžením, resp.
nepredĺžením mandátu maďarských síl v Iraku: 15. novembra 2004
parlament neodsúhlasil predĺženie mandátu transportnej jednotky
do marca 2005 kvôli nesúhlasu opozičných strán.
Základné princípy bezpečnostnej a obrannej politiky MR poukazujú na skutočnosť, že Maďarsko definuje bezpečnosť v širších
súvislostiach. (Parlament, rozhodnutie č. 94/1998. (XII.29.)) – (neskôr sa na nich odvoláva aj nová Bezpečnostná stratégia Maďarska):
 garantovať nezávislosť, suverenitu a územnú celistvosť štátu;
 vytvoriť podmienky na presadzovanie princípov Ústavy, podpora právneho štátu, bezproblémové fungovanie demokratických
inštitúcií a trhovej ekonomiky a vnútorná stabilita;
 podporovať občianske a ľudské, ako aj národnostné a etnické práva;
 vytvárať podmienky pre realizáciu bezpečnosti životu, majetku
a sociálnu bezpečnosť ľudí žijúcich na území MR;
 participovať na realizácii Severoatlantickej zmluvy a bezpečnosti
spojencov;
 podporovať medzinárodný mier, bezpečnosť a stabilitu euroatlantického priestoru, Európy a regiónu;
 podporovať podmienky kooperácie MR v hospodárskej, politickej, kultúrnej a iných oblastiach.
Podobne ako v prípade iných stredoeurópskych štátov, aj Maďarsko stálo po vstupe do NATO a Európskej únie pred výzvou definovať základné ciele zahraničnej a bezpečnostnej politiky, vzhľadom
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na skutočnosť, že získanie členstva v týchto multinacionálnych organizáciách predstavovalo najdôležitejší cieľ zahraničných a bezpečnostných politík týchto štátov. Zároveň nemenej dôležitú výzvu predstavuje aj efektivita ovplyvňovania špecifických priorít týchto štátov
v zahraničnej a bezpečnostnej politiky na úrovni Európskej únie, ako
aj skutočnosť, že získaním členstva musia tieto štáty zaujímať stanoviská k regiónom a problémom, ktoré dovtedy nepatrili medzi priority ich zahraničných a bezpečnostných politík.

Nová Bezpečnostná stratégia Maďarskej
republiky [2]
Súčasťou definovania „novej“, postintegračnej bezpečnostnej politiky Maďarska po vstupe do NATO a EÚ je aj vydanie novej Bezpečnostnej stratégie. Nová Bezpečnostná stratégia MR bola prijatá
v roku 2004. Vychádza z už citovaných Základných princípov
bezpečnostnej a obrannej politiky MR (Parlament, rozhodnutie
č. 94/1998. (XII.29.)). Problémy okolo konsenzu medzi parlamentnými politickými stranami v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa ukázali aj v súvislosti s prijímaním novej Bezpečnostnej stratégie. Jedna verzia dokumentu bola publikovaná medzi
dvomi kolami počas posledných parlamentných volieb v roku
2002, pričom podľa niektorých maďarských odborníkov okolnosti edície spôsobili problém s legitimitou dokumentu [12] (v prvej
polovici roku 2002 došlo po voľbách k zmene vládnej koalície
v Maďarsku, vládu pozostávajúcu z pravicových strán vystriedala
koalícia socialistov a liberálov). Nová ľavicovo-liberálna vláda dokument stiahla a rozhodla sa vydať novú Stratégiu, ktorá bola nakoniec publikovaná približne o rok neskôr.
Bezpečnostná stratégia je dôležitá aj preto, lebo umožní relatívne
presný pohľad na postoje Maďarska ku kľúčovým aspektom, ako
napríklad postoje k transatlantickým vzťahom a európskej bezpečnostnej architektúre a ďalej prezentuje regionálne priority maďarskej bezpečnostnej politiky. Na základe týchto aspektov je možné pomerne komplexne identifikovať základné aspekty a smerovanie maďarskej bezpečnostnej politiky.
Dôležitým konštatovaním stratégie je, že jej východiská a závery
musia byť v súlade so Strategickou koncepciou NATO z roku 1999,
ako aj s Bezpečnostnou stratégiou Európskej únie z roku 2003. Základným cieľom stratégie je identifikácia hodnôt a záujmov, analýza
bezpečnostného prostredia, identifikácia hrozieb, rizík a výziev a na
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základe toho stanovenie cieľov, úloh a prostriedkov, ktorými bude
Maďarsko schopné uplatniť svoje bezpečnostno-politické záujmy
v medzinárodnom politickom a bezpečnostnom systéme.

Špecifiká stratégie
Okrem faktorov, ktoré sú totožné takmer vo všetkých dokumentoch
podobného charakteru v euroatlantickom priestore – napríklad charakteristika základných hodnôt – je možné identifikovať v stratégii
niektoré špecifické faktory, ktoré sú charakteristické pre MR. Preto
v analýze budeme zameriavať predovšetkým na tieto špecifiká.
Z hľadiska kategorizácie maďarského prístupu je dôležité konštatovanie, že MR inklinuje k širšiemu chápaniu bezpečnosti: okrem tradičných politických a obranných faktorov, sú dôležité aj hospodárske, spoločenské (v rámci toho ľudské a menšinové práva), ako
aj environmentálne elementy.
K základným bezpečnostným záujmom MR – okrem štandardných ako ochrana suverenity alebo ústavného zriadenia – patria:
Ekonomicko-sociálne (kategorizácia autora): priblíženie sa hospodárskej úrovne MR k vyspelým západným štátom, rozvoj humánnych
a technologických zdrojov, hospodársky, spoločenský a kultúrny rozvoj, udržateľný hospodársky rast a presadzovanie blahobytu občanov.
Medzinárodno-právne: dôležitým faktorom je silný dôraz na Chartu
OSN a medzinárodné právo pri udržaní medzinárodnej stability
a mieru, ako aj prevencii konfliktov.
Medzinárodno-politické: ďalším špecifikom je podpora rozšírenia a prehĺbenia európskej integrácie vrátane zvyšovania efektivity Európskej
bezpečnostnej a obrannej politiky. Paralelne s tým sa však potvrdzuje aj
ústredné miesto NATO v euroatlantickej bezpečnostnej architektúre
a transformácia Aliancie na nové podmienky. Do tejto kategórie patrí
aj volanie po ďalšej vojenskej prítomnosti USA v Európe a po posilnení postavenia Maďarska v rámci spojeneckých systémov.
Regionálne: z pochopiteľných geopolitických dôvodov kladie
Maďarsko dôraz predovšetkým na stabilitu strednej a juhovýchodnej
Európy, ako aj na stabilitu východnej Európy, predovšetkým Ukrajiny a Ruska. Vyjadruje sa podpora integračným ambíciám štátov
v tejto oblasti.
Ďalšie: špecifickým záujmom je „všeobecné aplikovanie demokratických hodnôt vrátane ich šírenia mimo euroatlantického priestoru“. Toto konštatovanie korešponduje čiastočne napríklad aj
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s jedným zo základných princípov Národnej bezpečnostnej stratégie USA.
Charakteristika bezpečnostného prostredia vo veľkej miere korešponduje s podobnou charakteristikou Bezpečnostnej stratégie Európskej únie.
Analyzujú sa výzvy, ktoré sú rozdelené do troch častí: globálne,
regionálne a vnútorné.
Ku globálnym patria už „klasické“ hrozby ako terorizmus, proliferácia zbraní hromadného ničenia, nestabilné regióny a dysfunkčné
štáty, nelegálna migrácia, hospodárska instabilita, výzvy informačného spoločenstva, ako aj globálne environmentálne, civilizačné
a zdravotné hrozby. V súvislosti s poslednou kategóriou je špecifikom
dôraz na potenciálne negatívne environmentálne faktory vznikajúce
v susedských štátoch, ktoré priamo ovplyvňujú aj situáciu v Maďarsku. Na tento aspekt mal pravdepodobne veľký vplyv environmentálna katastrofa v roku pochádzajúca z Rumunska, kedy chemické znečistenie z rumunskej bane vyhubilo takmer celý živočíšny fond v rieke
Tisa. Odvtedy je táto téma v Maďarsku mimoriadne citlivá.
Regionálne výzvy sú rozdelené na:
Strednú Európu – vývoj sa charakterizuje ako jednoznačne pozitívny s dôrazom na členstvo štátov v EÚ a NATO.
Juhovýchodnú Európu – napriek pozitívnemu vývoju v niektorých
krajinách, stále predstavuje problém pomalý transformačný proces,
korupcia a nevyriešené etnické, náboženské a minoritné problémy.
Región preto môže byť spojený aj s medzinárodným organizovaným zločinom a terorizmom. Z týchto dôvodov je nevyhnutná
ďalšia prítomnosť medzinárodných síl v oblasti, pričom sa zdôrazňuje najmä úloha Európskej únie.
Štáty SNŠ – konštatuje sa, že transformačné procesy v tejto
oblasti sú stále nedokončené, čo ovplyvňuje aj bezpečnosť Maďarska z viacerých aspektov. Za hrozbu je považovaný organizovaný zločin a ilegálna migrácia, ktoré majú svoje korene v tomto
regióne. Členstvo v Európskej únii je považované za inštrument,
pomocou ktorého je možné efektívne čeliť týmto hrozbám.
Rusko je považované za „dôležitého hráča“ medzinárodných
vzťahov, pričom sa hovorí, že hrozby prameniace z vnútornej
instability krajiny sú napriek poklesu stále prítomné. Mimoriadne
dôležitým aspektom je konštatovanie, že „stabilita, prosperita a dokončenie procesu demokratických reforiem, ako aj vyváženosť
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vzťahov sa susednými krajinami sú mimoriadne dôležitým faktorom mieru a bezpečnosti nášho regiónu“. Prehĺbenie kooperácie
Ukrajiny s európskymi a euroatlantickými organizáciami je európskym a zároveň maďarským bezpečnostným záujmom.
Stredomorie, Blízky Východ – konštatuje sa nárast rizík a hrozieb
súvisiacich s terorizmom, proliferáciou zbraní hromadného ničenia,
ilegálnou migráciou a komplexnosť vzťahov a problémov v regióne.
Dôležitým aspektom však je opäť vyzdvihovanie Európskej únie,
resp. odhodlanosti Maďarska pripojiť sa k dlhodobej stratégii EÚ.
Kľúčovým konštatovaním je, že kvôli globalizácii udalosti odohrávajúce sa v regiónoch, ktoré sa rozprestierajú ďaleko od nášho
regiónu, majú potenciál na ovplyvňovanie maďarskej bezpečnosti.
Maďarsko ako člen NATO a Európskej únie musí v oveľa väčšej miere sledovať udalosti mimo euroatlantickej oblasti a musí disponovať konštruktívnymi stanoviskami k problémom, ktoré sú geograficky vzdialenejšie a musí počítať aj s úlohami, ktoré v tejto súvislosti vznikajú. Posledná časť je jednoznačne namierená na nutnosť prípravy o. i. aj na potenciálnu participáciu v misiách mimo geografických hraníc Európy. Komplex
problémov, ktorý je obsiahnutý v tejto vete, je mimoriadne dôležitý
aj pre Slovenskú republiku vzhľadom na skutočnosť, že musíme
čeliť veľmi podobným problémom. Je dôležité vyzdvihnúť okrem
zdôraznenia možnosti akcií mimo euroatlantickej oblasti aj dôraz
na sledovanie udalostí a vypracovávanie konštruktívnych stanovísk.
V podmienkach Slovenskej republiky je práve cieľom tejto Panorámy napomôcť k realizovaniu tohto cieľa.
Kvôli obmedzenému rozsahu tejto časti publikácie sa v prípade
analýzy cieľov a úloh maďarskej bezpečnostnej politiky budeme sústreďovať len na najdôležitejšie aspekty.
V prípade NATO sa deklaruje podpora transformačným procesom Aliancie, ako aj odhodlanosť Maďarska participovať na celom
spektre aliančných operácií vrátane expedičných operácií mimo
euroatlantického priestoru.
Z hľadiska maďarskej zahraničnej politiky sa Spoločná zahraničná
a bezpečnostná politika EÚ hodnotí ako čoraz dôležitejší rámec,
pričom „položením základov európskej bezpečnostnej a obrannej
politiky sa spravil vážny krok smerom k vyššej angažovanosti Európskej únie vo svetovej politike a posilneniu jej spôsobilostí pre krízový manažment“. Paralelne s tým sa EÚ čoraz viac angažuje aj
v zabezpečovaní stability a bezpečnosti susedných území, aj keď základom kolektívnej obrany stále zostáva NATO. Deklaruje sa aj
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ochota participovať na realizácii civilných a vojenských operácií EÚ,
najmä v bezprostrednom okolí MR, ale aj vo vzdialenejších regiónoch. Dôležitým cieľom Maďarska je ovplyvňovanie spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky na základe maďarských záujmov. K najdôležitejším témam, v ktorých je ovplyvňovanie európskej
politiky pre Maďarsko najdôležitejšie, patrí transatlantická kooperácia
a posilňovanie partnerských vzťahoch so Spojenými štátmi, zvýraznenie východnej politiky EÚ a posilnenie jej angažovanosti na Balkáne, podpora integračných ambícií štátov v regióne, aplikácia menšinových práv a formovanie európskej politiky smerom k stredomorskej oblasti a Strednému Východu. Dôraz na Balkán a štáty
rozprestierajúce sa na východ od EÚ jednoznačne vyplývajú z geopolitických priorít Maďarska. Tieto priority vedú k tomu, že medzi
najdôležitejšími regionálnymi aspektmi nefigurujú oblasti, ktoré sú
pre niektoré ďalšie európske štáty prioritné, napríklad Latinská
Amerika (Španielsko, Portugalsko), alebo Afrika (Francúzsko, Spojené kráľovstvo). Špecifickým aspektom je dôraz na demokratizáciu
balkánskych krajín, pričom sa hovorí o odovzdávaní skúseností,
ktoré získalo Maďarsko počas svojej integrácie. „Odovzdávanie skúseností“ a argumentácia, že práve kvôli regionálnym aspektom môže
byť Maďarsko „odborníkom“ na danú oblasť, je veľmi podobná argumentácii ďalších stredoeurópskych štátov vrátane Slovenskej
republiky. Na tomto mieste je však potrebné poukázať na fakt, že
napriek permanentnej argumentácie stredoeurópskych štátov, že
disponujú špecifickými odbornými predpokladmi, aby sa stali „odborníkmi“ na Balkán v rámci Európskej únie, disponujú až prekvapivo malým počtom odborníkov na túto oblasť43.
Ďalej sa zdôrazňujú vzťahy so Spojenými štátmi a centrálna dôležitosť transatlantických vzťahov, ako aj nevyhnutnosť kooperácie medzi Európou a severnou Amerikou. Jedno z najdôležitejších
konštatovaní stratégie vôbec súvisí práve s touto problematikou:
„Záujmom Maďarska je, aby rozšírená, silná a jednotná Európa zároveň znamenala aj silnejšie transatlantické partnerstvo, v ktorom
malé štáty podobné Maďarsku nie sú nútené vybrať si medzi Európou a Spojenými štátmi“ (BS MR, s. 11).
Najdôležitejšou poznámkou v súvislosti s OSN je nutnosť zvýšiť efektivitu tejto organizácie.
Z regionálnych cieľov sú najdôležitejšie podpora stabilizácie
a demokratizácie juhovýchodnej a východnej Európy (vyplývajú
z už analyzovaných geopolitických priorít), zmiernenie potenciál-
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prípade Maďarska na
túto skutočnosť poukázali aj
samotní maďarskí predstavitelia bezpečnostnej komunity počas konzultácií s autorom.
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nych negatívnych dôsledkov rozšírenia EÚ a NATO s dôrazom na
zabránenie izolácii Ukrajiny a ďalších štátov v regióne.
K cieľom a úlohám patrí aj pôsobenie voči globálnym hrozbám
ako terorizmus, proliferácia zbraní hromadného ničenia, regionálne
konflikty, migrácia (aj v súvislosti so schengenským systémom),
ďalej špecifické aspekty od ochrany prírodného prostredia až po
ochranu informačných systémov44. V súvislosti s najvážnejšími
hrozbami sa zdôrazňuje medzinárodná spolupráca, ako aj „integrovaný prístup“, ktorý okrem iného obsahuje aj prevenciu, zásahy,
pôsobenie proti finančným koreňom terorizmu, ochranu kritickej
infraštruktúry a spoločné konanie medzinárodných organizácií.
OSN je hodnotená ako dôležité fórum, kde sa medzinárodné
spoločenstvo musí dohodnúť na metódach riešenia problematiky.
V rámci Európskej únie je možné zabezpečiť spoločné plány
a akcie, ktoré majú vplyv na vnútornú bezpečnosť. Ak je napríklad
na odstránenie teroristickej hrozby nutná vojenská sila, centrálnym
aktérom bude NATO. V súvislosti s proliferáciou zbraní hromadného ničenia sa jednoznačne zdôrazňuje úloha medzinárodných
zmlúv a kontroly exportu. Tento prístup je možné hodnotiť ako
snahu o vyváženie vojenských aspektov inými, nevojenskými.
K najdôležitejším inštrumentom realizácie stratégie patria prioritne politické inštrumenty vrátane diplomacie, hospodárskej a kultúrnej spolupráce. Garantom vojenskej obrany je NATO. Maďarsko musí disponovať spôsobilosťami na participáciu na misiách krízového manažmentu. To zahrňuje aj flexibilné ozbrojené
sily, ktoré sú interoperabilné so spojeneckými ozbrojenými silami
a použiteľné na realizáciu expedičných operácií bez geografických
obmedzení.
Kľúčové aspekty bezpečnostnej stratégie Maďarskej republiky:
 relatívne silný dôraz na Európsku úniu;
 snaha o vybalansovanie EÚ a NATO: zabránenie stavu, aby sa
MR dostala medzi dva mlynské kamene;
 dôraz na regionálne aspekty maďarskej bezpečnosti, najmä čo sa
týka Ukrajiny a Balkánu.
44Prvá

časť hierarchizácie
hrozieb je takmer identická
s podobnou časťou bezpečnostnej stratégie Európskej
únie – pozn. aut.
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Bezpečnostnú stratégiu Maďarska je možné charakterizovať ako
vyváženú, pričom charakteristickým znakom ja snaha neprikloniť
sa príliš ani na stranu silného atlanticizmu, ani na stranu „euroautonomizmu“. Tento faktor korešponduje s názorom analytika

Róbert ONDREJCSÁK

3

Centra pre strategické a obranné štúdie v Budapešti, Lászlóa Pótiho, ktorý charakterizoval maďarskú zahraničnú a bezpečnostnú
politiku ako „soft-atlanticistickú“ [12]. Podľa Pótiho je pre tento
postoj charakteristický mierny príklon na stranu Spojených štátov,
napriek tomu však niekedy Maďarsko zaujíma ku krokom USA
rezervovaný postoj a v niektorých prípadoch dôjde aj k menším
konfliktom medzi MR a USA. László Póti na ilustráciu tejto situácie uviedol príklad počas irackej krízy, kedy došlo k relatívne intenzívne medializovanej situácii, konkrétne k „porušovaniu maďarského vzdušného priestoru“ americkým vojenským lietadlom.
Spojené štáty tvrdili, že išlo o lietadlo smerujúce do Afganistanu,
pričom v skutočnosti smerovalo lietadlo do Iraku, čo vyvolalo
protest z maďarskej strany. Podobný záver je možné identifikovať
aj v štúdii „Hungary and the Iraq Crisis“ (Ondrejcsák, 2003), keďže
počas počiatočnej fázy irackého konfliktu – ešte počas diplomatických príprav na útok – sa vtedajší maďarský premiér Péter
Medgyessy snažil prikloniť na americko-britskú stranu len v najmenšej možnej miere. Treba však ešte raz dodať, že maďarská
vláda je pod relatívne silným tlakom opozície (aj) v tejto oblasti,
dôsledkom čoho sa snaží zaujať miernejšie postoje, aby zanechala
čím menší priestor pre potenciálne útoky. Treba dodať, že približne v polovici roka 2004 došlo aj zmene na poste premiéra MR
a rekonštrukcii vlády, ale maďarská zahraničná a bezpečnostná politika si zachovala relatívnu kontinuitu.
Dôležitým míľnikom vo vývoji bezpečnostnej a obrannej politiky Maďarska bol aj prechod na plne profesionálne ozbrojené sily.
17. februára 2004 súhlasil Obranný výbor maďarského parlamentu s návrhmi na dlhodobú koncepciu výstavby ozbrojených síl
MR. Podľa toho je cieľom výstavba profesionálnych ozbrojených
síl, ktoré sú interoperabilné so spojencami a schopné realizovať aj
zahraničné operácie. Návrh stanovuje aj maximálnu hornú hranicu
angažovanosti ozbrojených síl MR v zahraničných operáciách na
úrovni 1 600 vojakov súčasne. Podľa návrhu maďarské ozbrojené
sily po realizácii modernizačných procesov by mali dosiahnuť
priemernú úroveň ozbrojených síl členských štátov NATO v roku
2013. Do 31. decembra 2006 by mali početné stavy klesnúť na
40 tisíc, z toho 6 800 civilných zamestnancov [1]. Maďarský parlament schválil 8. novembra 2004 aj zákony a modifikáciu zákonov
umožňujúce prechod na profesionálne sily, ktoré od 1. januára
2005 vstúpili do platnosti.
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Irak a participácia na ďalších zahraničných misiách,
maďarský príspevok do Battle Groups
Maďarsko sa angažovalo v roku 2004 aj v procese vytvárania „Battle Groups“ Európskej únie: jednu skupinu vytvorí v spolupráci
s Talianskom a Slovinskom, pričom líderským štátom skupiny bude
Taliansko.
Súčasná participácia Maďarska v zahraničných operáciách:
 Misie OSN: celkom 138 vojakov, z toho 122 na Cypre (spoločne
so Slovenskom)
 Misie OBSE (pozorovateľské): 6 vojakov
 Misie Európskej únie: 114 v Bosne a Hercegovine (EUFOR)45
 Misie NATO: celkom 484, z toho 262 v Kosove, 177 v Afganistane a 41 v Macedónsku.

4522. novembra 2004 parlament schválil vyslanie maximálne 300-členného kontingentu do misie Althea –
pozn. aut.
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Celkom v zahraničných misiách slúžilo k 23. decembru 2004 797
vojakov. Tento počet je porovnateľný s angažovanosťou Slovenskej republiky.
Dôležitým faktorom je, že aj v prípade participácie maďarských
ozbrojených síl na zahraničných misiách sa potvrdzujú geopolitické
priority Maďarska. Z celkového počtu takmer 800 nasadených
vojakov je na Balkáne dislokovaných približne 420, čo predstavuje
vyše 50 percent nasadených síl. Ďalší väčší kontingent je v Afganistane, čo vyplýva z členstva Maďarska v NATO, vzhľadom na
jednoznačnú prioritu misie ISAF pre Alianciu.
Okrem týchto misií však Maďarsko tiež participovalo na stabilizačnej operácii v Iraku, kde pôsobilo približne 300 vojakov, ktorí
plnili v prevažnej miere transportné úlohy v poľskom sektore.
O stiahnutí vojakov z Iraku padlo politické rozhodnutie (mandát
vypršal 31. decembra 2004), pričom maďarská vláda presadzovala
predĺženie mandátu do marca 2005, avšak kvôli nesúhlasu opozície sa tento zámer nerealizoval (bol by potrebný súhlas parlamentu, ktorý sa však vzhľadom na postoj opozície nepodarilo zabezpečiť). Namiesto týchto síl sa však maďarská vláda rozhodla
participovať na výcvikovej misii NATO v Iraku približne 150členným kontingentom, ktorý by plnil v prevažnej miere strážne
a ochranné funkcie. Vyslanie vojakov do misie NATO je podľa
maďarského právneho systému v kompetencii vlády, preto je to
riešenie priechodné aj napriek potenciálnemu nesúhlasu opozičných strán.
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Okrem tejto problematiky existujú niektoré aspekty, ktoré môžu
byť problematické z pohľadu postavenia v rámci Severoatlantickej
aliancie. Ide predovšetkým o zmenšujúci sa podiel z HDP vydávaný na obranu (čo však nie je maďarské špecifikum, keďže
s týmto problémom zápasí väčšina členských štátov NATO vrátane napríklad Nemecka alebo Talianska), ako aj napríklad problémy s realizáciou radarového systému na hore Zengő. Systém by
mal byť súčasťou spojeneckej protiraketovej obrany, avšak napriek
pozitívnemu postoju zo strany vlády realizácia mešká kvôli akciám
ekologických organizácií, ktoré sa snažia zabrániť výstavbe.
Okrem problematických aspektov však samozrejme existujú aj
významné iniciatívy a aktivity Maďarska, ktoré sú spojené predovšetkým s presadzovaním regionálnej stability. Aktivity MR je
možné identifikovať predovšetkým v dvoch smeroch: Ukrajina
a Balkán. Napríklad maďarský premiér Ferenc Gyurcsány sa intenzívne angažoval vo vzťahoch s Ukrajinou a viackrát sa stretol aj
s novými vysokým ukrajinskými predstaviteľmi vrátane premiérky
Júlie Timošenkovej a prezidenta Viktora Juščenka. V súvislosti
s Balkánom sa MR okrem relatívne silnej participácie na mierových
misiách angažovala aj na politickej úrovni. V tejto oblasti medzi
najdôležitejšie iniciatívy patrili podpora integračných snáh Chorvátska (viď posledný vývoj rokovaní o začatí prístupových rokovaní) a podpora demokratizácie celého regiónu prostredníctvom
dialógu a kooperácie (viď Szegedský proces).

Záver – maďarská bezpečnostná politika
v roku 2004
Vnútropolitické problémy, resp. vnútropolitická politická súťaž
majú identifikovateľné vplyvy na smerovanie zahraničnej a bezpečnostnej politiky MR: ide predovšetkým o tlak opozície na vládu,
ktorá pod týmto tlakom sa snaží „zmenšiť cieľ“ prípadných útokov opozície.
 Pretrvávajúca snaha vybalansovať atlanticizmus s „európskym“
smerovaním, s miernym príklonom k transatlantickým vzťahom.
 Prechod na profesionálne ozbrojené sily.
 V zahraničných misiách dôraz predovšetkým na Ukrajinu a na
Balkán, čo odzrkadľuje geopolitické a regionálne priority maďarskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
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Norden
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Nórsko
Dánsko
Švédsko
Fínsko
Implikácie pre Slovensko

Norden
Päť krajín na severe Európy je označovaných pojmom Norden,
pričom tento región pozostáva z krajín Škandinávie (Nórsko, Švédsko, Dánsko, ktoré sa navzájom uznávajú ako škandinávske krajiny), Fínska a Islandu.
Severské krajiny (Nordic countries alebo Norden) majú mnoho
spoločného: okrem toho, že sú členmi Severskej rady, zdieľajú rovnaké hodnoty, príbuzné jazyky (Fínsko má dva oficiálne jazyky:
fínčinu a švédčinu) a dalo by sa čakať, že aj podobné náhľady na
otázky bezpečnosti. Avšak rozdiely medzi jednotlivými krajinami
sú badateľné a z pohľadu Slovenska mnohokrát prehliadané.
Norden je potrebné vnímať cez prizmu historickej skúsenosti jednotlivých krajín, vnímania ich vlastnej identity, ako aj ich inštitucionálnej angažovanosti46. Norden, ktorý sám seba vníma ako niečo
viac než Európu47, má v euroatlantických vzťahoch, ale najmä
v oblasti bezpečnostného zaistenia, špecifické postavenie. V rámci
zjednodušenia je možné Norden vnímať ako diapazón od výrazne
proatlantického Islandu a Nórska, ktoré sú inštitucionálne angažované najmä v NATO, cez Dánsko, ktoré je inštitucionálne angažované v NATO aj v EÚ, až po Švédsko a Fínsko, ktoré svoje inštitucionálne zakotvenie vidia primárne v EÚ. Toto kontinuálne
spektrum reflektuje nielen rozdielnosť zahraničnej politiky prejavenú inštitucionálnou angažovanosťou, ale najmä východiská
tejto politiky u jednotlivých krajín. Z tohto dôvodu sa budeme jednotlivým krajinám venovať v tomto poradí.

46Komplexnejšie

sa otázkam
severskej identity venuje
Sřrensen a Strĺth, pozri napríklad [2].

47Tento

uhol pohľadu najmä
zo Švédskeho hľadiska spracoval napríklad Tomas Jönsson v [17].
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Island

48Medzinárodný trestný súd:
[4].
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Strategická poloha a historické predpoklady zabezpečili Islandu
špecifické postavenie aj v oblasti bezpečnosti. Island, hoci je zakladajúcim členom NATO, nikdy nemal svoju vlastnú armádu
a jeho bezpečnosť je zabezpečená okrem členstva v NATO najmä
dvojstrannou dohodou s USA z roku 1951 [6]. Táto dohoda bola
znovu obnovená v roku 1996, pričom taktiež došlo k zníženiu stavov síl umiestnených na Islande v rámci reflexie na zníženie napätia v Severoatlantickom regióne.
Z bezpečnostného hľadiska je významná letecko-námorná základňa v Keflavíku, jedna z „dohodnutých oblastí,“ ktoré USA
a NATO bezplatne využívajú na území Islandu. Island od roku
1987 prevádzkuje Radarovú agentúru, ktorá prevádzkuje štyri
radary, každý v jednom rohu ostrova. Informácie sú využívané
armádou USA ako aj Islandským civilným letectvom (Civil Air
Traffic Control) [5].
Vzhľadom na geografickú vzdialenosť Islandu, v post-bipolárnom svete na jeho bezpečnosť priamo vplýva menšie množstvo
geopolitických faktorov. Island sa však, podobne ako aj iné krajiny,
cíti byť ohrozený najmä ekologickými hrozbami, hrozbami rozširovania zbraní hromadného ničenia, etnických a náboženských
konfliktov či globalizovaného organizovaného zločinu – predovšetkým obchodu s drogami [3].
Zdroje Islandského ministerstva zahraničných vecí uvádzajú, že
„Island podporuje zvýšenie zodpovednosti Európskych krajín pri
obrannej a bezpečnostnej spolupráci, pričom zdôrazňuje jednotu
členských krajín NATO.“ Inštitucionálna spolupráca Islandu s EÚ
je obmedzená na jeho členstvo v EEA (European Economic Area –
Európsky ekonomický priestor).
Island podporoval vojenskú operáciu USA v Iraku, ale zachováva si určitú nezávislosť. To je doložené skutočnosťou, že ratifikoval Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC)48 a pritom nepodpísal žiadnu bilaterálnu dohodu s USA ohľadom vyňatia občanov a vojakov USA spod jurisdikcie ICC.
Aj napriek tomu, že nemá svoju stálu armádu, zúčastňuje sa na
mierových misiách. Na mierovú misiu v Bosne a Kosove (NATO
a OBSE) vyslal 50-členný kontingent. Pripravuje taktiež Islandskú
jednotku pre krízové situácie (Icelandic Crisis Response Unit), ktorá
bude zodpovedná za prípravu, tréning a evidenciu islandských záujemcov o medzinárodné misie.
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Nórsko
Nórsko je zakladajúcim členom NATO, ale jeho občania už niekoľkokrát v referende odmietli vstup do ES/EÚ (1972 do ES, 1994
do EÚ). Vzťahy s EÚ sú inštitucionalizované najmä skrze členstvo
v EEA. Nórsko je tiež súčasťou schengenského systému, ktorý zabezpečuje voľný pohyb osôb a zdieľanie informácií o pohybe osôb
a ochrane hraníc EÚ, ďalšie oblasti spolupráce sú upravené na bilaterálnej úrovni. Oblasť bezpečnostnej spolupráce medzi Nórskom
a EÚ je upravená dohodou z 1. decembra 2004, ktorá stanovila predpoklady pre účasť Nórska na operáciách krízového manažmentu
EÚ, 22. novembra 2004 bola taktiež podpísaná dohoda o zdieľaní
tajných informácií medzi EÚ a Nórskom49.
V zahraničnej politike Nórska je možné sledovať „konflikt medzi
idealizmom a realizmom.“ Na jednej strane sa výrazne angažuje ako
medzinárodný mierový mediátor a svetová humanitárna veľmoc –
snaží sa o reformu OSN. Na druhej strane si uvedomuje nedeliteľnosť bezpečnosti a je ochotné zasiahnuť aj mimo tradičnú
oblasť NATO a riešiť hrozbu v mieste jej vzniku. Nórsko sa silne
stavia proti prípadnej konkurencii medzi EÚ a NATO a v oblasti
bezpečnosti v Európe Nórsko zdôrazňuje transatlantickú väzbu [8].
NATO hrá kľúčovú úlohu v nórskom chápaní európskej bezpečnosti aj napriek tomu, že Nórsko uplatňovalo na svoje členstvo
v NATO v minulosti určité obmedzenia (žiadne jadrové zariadenia
či trvalo umiestnené aliančné sily, počas studenej vojny taktiež
obmedzenie prístupu spojencov za 42° v. z. d.). V oblasti regionálnej spolupráce je významná nórska iniciatíva v rámci Barentsovej
euroarktickej rady (Barents Euro-Arctic Council), ktorá na úrovni ministrov zahraničných vecí združuje Nórsko, Švédsko, Fínsko a Rusko s cieľom „podpory trvalo udržateľného ekonomického a sociálneho rozvoja v barentskom regióne a tým prispieť k mierovému
vývoju v najsevernejšej oblasti Európy“50 Nórsko sa taktiež angažuje v Baltickej rade (Baltic Sea Council), ktorá združuje všetky krajiny okolo Baltického mora.
Nórsko má na severe 196 km dlhú hranicu s Ruskom, pričom na
neďalekom polostrove Kola je najväčšia ruská vojenská základňa.
Nórsko vníma ruskú proximitu ako hrozbu ani nie tak z dôvodov
strategických, ako skôr kvôli umiestneniu množstva jadrových
ponoriek a plavidiel na jadrový pohon. Nórsko taktiež spolupracuje na programe bezpečnej demontácie ruských jadrových ponoriek.
V roku 2005 prisľúbilo na tento program vyčleniť 15 mil. USD [7].

49Pre
ďalšie informácie
o vzťahu Nórska a EU pozri:
[10].
50Bližšie informácie o Barentsovej euroarktickej rade:
[11].
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Podieľa sa taktiež na výskume v oblasti Andrejevskej zátoky a na
rekonštrukcii úložiska jadrového odpadu v tejto zátoke.
Ďalšou hrozbou, ktorú Nórsko akútne vníma, sú staré námorné
majáky na ruskom pobreží, ktoré sú napájané rádioaktívnym stronciom-90. Hrozba stroncia-90 vyplýva z možnosti jeho využitia na
zostrojenie rádioaktívnych disperzných zariadení (tzv. „špinavé
bomby“). Rádioaktívne časti v piatich takýchto majákoch v oblasti
nórskeho regiónu Finnmark už boli vymenené v rámci nórskoruskej spolupráce [9]. Medzi ďalšie hrozby vnímané Nórskom
patria environmentálne riziká a globálne otepľovanie.
Nórsko sa aktívne angažuje vo svete. Je tretím najväčším exportérom ropy vo svete a patrí medzi významných vývozcov zemného plynu. Okrem toho má najväčšie teritoriálne vody v Európe,
siedmu najväčšiu obchodnú flotilu (4,4 % svetovej tonáže v roku
1999) a je významným exportérom kapitálu. Aj napriek tomu, že sa
Nórsko aktívne angažuje v riešení rôznych konfliktov, dôsledne
dbá na dodržiavanie práva a každú svoju intervenciu musí mať
doloženú rozhodnutím BR OSN alebo jednohlasným súhlasom
členských krajín NATO.
Nórsko sa aktívne zúčastnilo zásahu v Kosove (podľa UN
1199/sept/1998) kde prispelo 6 F-16, a jedným C-130 na humanitárne lety, poskytlo taktiež helikoptéry a vojenský personál. V roku 2001 sa zúčastnilo kampane v Afganistane, kde prispeli opäť
jedným C-130, ktorý lietal z Kirgizska a 6 F-16, ktoré zhodili prvé
nórske bomby v akcii od druhej svetovej vojny. Na druhej strane
Nórsko nepodporilo operáciu USA v Iraku.

Dánsko

51Oficiálne

dokumenty Ministerstva zahraničných vecí
Dánskeho kráľovstva: [16].
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Pre zaistenie bezpečnosti vníma Dánsko ako najdôležitejšiu medzinárodnú spoluprácu a stabilitu51. Svoje priority realizuje v niekoľkých rovinách. Na globálnej úrovni prostredníctvom aktívnej
spolupráce v OSN, vzťahov s „tretím svetom“ a globálnej ekonomickej integrácie. Na atlantickej úrovni cez blízke vzťahy s USA v oblasti bezpečnostnej politiky a na európskej úrovni skrze EÚ. Realizácia na lokálnej úrovni je potom ovplyvnená najmä vývojom v pobaltských krajinách a vzťahmi so severskými krajinami.
Dánsko je zakladajúcim členom NATO – ako prvá nordická krajina vstúpilo do ES 1. januára 1973 (autonómne Faerské ostrovy
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vtedy nevstúpili, Grónsko vystúpilo z ES v 1982). Dánsko spočiatku
udržiavalo vyváženú zahraničnú politiku medzi štyrmi základnými
východiskami: NATO, EÚ, OSN a severskými krajinami, avšak táto
politika bola nahradená výraznejším vplyvom EÚ, ako aj snahou
Dánska o aktívnejšiu úlohu, než k akej ho predurčuje jeho veľkosť.
Aj napriek mnohým výnimkám (opt-outs) z integračného procesu
zostáva EU integrálnym elementom dánskej zahraničnej politiky52.
Dánsko je možné vnímať ako most medzi kontinentálnou Európou
a Norden, pričom spolupráca so severskými krajinami je v Dánsku
stále vnímaná najmä v ideologickej rovine ako mimoriadne významná. Oblasť samotného Dánska, Švédska a Fínska sú pritom vnímané
ako paralelná sféra záujmu, keďže zdieľajú takmer rovnaké hodnoty
v oblasti identity a čelia rovnakým bezpečnostným hrozbám.
Táto geograficko-politická pozícia viedla v prípade Dánska k aktívnej spolupráci v rámci Severskej ako aj Baltickej rady a angažovanej politike podpory vstupu baltických krajín, ktoré Dánsko vníma ako sféru „mäkkého“ (bezpečnostného) záujmu, do NATO
a EÚ. Veľkou výzvou pre Dánsko je snaha o premostenie severskej
komunity a európskej politiky53, najmä vzhľadom na rozdiely v inštitucionálnych prístupoch k naplňovaniu zahranično-politických či
bezpečnostných cieľov.
Dánsko sa naďalej usiluje, aby európska bezpečnosť bola primárne zabezpečená v inštitucionálnom rámci NATO, pričom je
pre Dánsko dôležitá aktívna účasť USA – z čoho vyplýva aj podpora americkej politiky v Afganistane a Iraku.

Švédsko
Pre pochopenie švédskej zahraničnej politiky a švédskeho vnímania bezpečnosti je dôležité pochopiť, ako Švédsko vníma svoju
vlastnú úlohu vo svete54. Podľa prehlásení švédskej vlády je stred
švédskeho sveta v Štokholme. Pri pohľade zo Štokholmu sa svet
švédskemu politikovi javí zložený z niekoľkých sústredných
kruhov. Prvý, najbližší kruh tvoria severské krajiny – v súčasnosti
tento kruh stále viac zahŕňa aj pobaltské krajiny. Ďalej za týmto
kruhom je Európa a najďalej je ostatný svet. O severských krajinách sa nikdy nič negatívneho nehovorí, sú mierumilovné, spolupracujúce, spoločensky rozvinuté, priateľské k prírodnému prostrediu a stabilné. Na rozdiel od severských krajín, je Európa v po-

52Vzťahy

Dánska s EÚ: [14].

53Východiská

dánskej bezpečnostnej politiky: [12].

54Vplyv

identity na zahraničnú a bezpečnostnú politiku: [17].
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zitívnom pohybe, pričom smeruje k väčšej spolupráci a približuje
sa severským krajinám. Aj keď existuje tento pozitívny vývoj, je
potrebné ho naďalej podporovať, aby sa svet mohol priblížiť
Európe a nakoniec severu, ktorý je videný ako ideálna bezpečnostná komunita založená na spolupráci. Aj napriek skutočnosti, že
Švédsko sa neustále vníma ako učiteľ a vzor celého severu ako aj
ostatného sveta, reálne táto jeho úloha stále viac upadá – čo je evidentné pri skúmaní rozdielov v zahraničnej politike a spôsobe zaistenia bezpečnosti. Do určitej miery je tento (silný) „príbuzenský“
vzťah možné vnímať už len medzi Švédskom a Fínskom – aj to
len v prenesenom význame.
Práve koncept spolupráce je pre Švédsko dôležitý najmä v súčasnosti [18]. Švédsko v roku 1995 vstúpilo do EÚ, pričom čiastočne
zmenilo svoju stratégiu. Počas studenej vojny bola švédskou stratégiou totálna obrana v totálnej vojne. Hoci politika neúčasti vo vojenských alianciách bola v prípade Švédska veľmi striktná, počas
studenej vojny bola nutná spolupráca s NATO na vojenskej
úrovni, aby Švédsko mohlo v prípade konfliktu v jeho blízkosti
zostať neutrálne. Aliancia bola pripravená v prípade potreby zasiahnuť na obranu Švédska, čomu nasvedčujú nielen v nedávnej
dobe zverejnené materiály, ale aj kompatibilita švédskych komunikačných a dopravných zariadení so štandardmi NATO.
Prístup Švédska k inštitucionálnej účasti na zaistení bezpečnosti je
za zmenených geopolitických podmienok odlišný. Švédsko je integrálnou súčasťou Európy kde je väčšina krajín v EU alebo NATO
a Baltik je jazerom EU. Baltické krajiny sú v NATO, ktoré už nie je
len čisto vojenskou alianciou (podľa článku 5) ale venuje sa najmä
politickej spolupráci a konzultáciám (článok 4). Takže v podstate
jediný dôvod švédskeho nečlenstva v NATO – záväzok vyplývajúci
z článku 5 sa vytráca. Čo sa spolupráce a povinností týka, najmä vo
svetle posledných vývojov (invokácia článku 5 pri teroristických
útokoch na USA, či veľmi slabá podpora Turecku v prípade napadnutia počas akcie v Iraku) je Švédsko faktickým členom, ale nemá
možnosť ovplyvňovať beh organizácie a nemá prístup k primárnym
informáciám a utajovaným skutočnostiam. Tým de facto trpí aj
v prípade mierových misií, ktoré prebiehajú v spolupráci s NATO
a EU oproti členom EU, ktorí sú členmi aj NATO.
Spolupráca Švédska s NATO prebieha výberovým spôsobom
a oblasti spolupráce si vyberá Švédsko. Najdôležitejšou oblasťou je
pre Švédsko krízový manažment NATO, na ktorom participuje
214
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prostredníctvom EAPC, PfP a PARP (PfP planning and review process:
kľúčový proces k interoperabilite). Zaujímavosťou zostáva, že
všetky švédske jednotky na misiách v Európe sú a niekoľko rokov
boli pod velením NATO: vojaci vojensky „nezúčastneného“ Švédska napríklad pracujú pod velením NATO na Balkáne.
Aj napriek určitým nevýhodám, ktoré z nečlenstva v NATO pre
Švédsko vyplývajú, je nepravdepodobné, že by v blízkej dobe Švédsko o členstve v NATO uvažovalo. Verejná mienka je silne proti
účasti vo vojenských alianciách. Historická skúsenosť Švédom
dožičila viac než dvojstoročnú mierovú skúsenosť, pričom Švédi
túto skutočnosť vnímajú ako priamy dôsledok ich historickej neutrality. Táto historická skúsenosť môže do určitej miery deformovať schopnosť kriticky analyzovať súčasné podmienky, ako aj
výber najvhodnejších prostriedkov na zabezpečenie bezpečnosti
v čase asymetrických hrozieb či potenciálneho ohrozenia celého
spoločenstva demokratických krajín. Otázkou zostáva či pokrytecká a nejednoznačná zahraničná politika, ktorá bola historicky
v prípade Švédska tou najracionálnejšou voľbou pre zabezpečenie
bezpečnosti krajiny počas bipolárnej konfrontácie Studenej vojny,
je tou najlepšou voľbou aj v súčasných podmienkach.
Švédsko sa v každej situácií snaží zachovať si možnosť samostatného rozhodovania, akési zadné vrátka – a podľa rozhodnutia parlamentu je to Švédsko, ktoré rozhodne, čo vlastne jeho vojenská
nezúčastnenosť znamená. Okrem inštitucionálnych aspektov zaistenia bezpečnosti je pre Švédsko dôležitá adekvátna obranná schopnosť, pričom Švédsko zastáva odzbrojenie a nešírenie zbraní hromadného ničenia. Uvedomuje si tiež, že hranice nechránia pred
prírodnými katastrofami, technologickými zlyhaniami (najmä výpadkami elektriny), nákazlivými chorobami, organizovaným zločinom či
nebezpečenstvami zlyhaných štátov (failed states), darebáckych štátov
(rogue states) a v neposlednej rade terorizmu.
Švédsko vníma bezpečnosť širšie než len ako absenciu konfliktu, práve preto je podľa Švédska potrebné spolupracovať. Vzhľadom na švédske vnímanie globálnej bezpečnosti v rámci konceptu
nedeliteľnosti bezpečnosti a vyššie uvedených hrozieb sú pre Švédsko najdôležitejšími inštitucionálnymi aktérmi pre zaistenie bezpečnosti OSN a OBSE. A to práve pre ich univerzálne členstvo
a viac inkluzívny než exkluzívny charakter. Bezpečnosť podľa
Švédska sa dosiahne na globálnej úrovni angažovanosťou všetkých
krajín, Švédsko, ako ho poznáme v súčasnosti, nevstúpi do žiadnej
215
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vojenskej aliancie, ktorá bude obsahovať klauzulu o vzájomných
obranných zárukách:55 toto stanovisko de facto vylučuje aj súhlas
s prípadnou klauzulou v štýle článku 5 v ústave EÚ. Aj keď počas
tej istej interpelácie sa G. Persson vyjadril, že v prípade napadnutia
iného štátu EÚ by Švédsko tomuto štátu pomohlo aj vojensky. Je
však otázne, ako sa vysporiada Švédsko s ústavou EÚ, ktorá určité
prvky článku 5 v sebe zakomponované má.

Fínsko

55Göran

Persson, 30. 1.
2003 „För Sveriges del utesluter vi inga andra former
av samarbete än avtal om
bindande ömsesidiga försvarsgarantier.“ Čo sa Švédska týka, nevylučujeme žiadne formy spolupráce okrem
dohôd o záväzných vzájomných obranných zárukách.
(odpoveď švédskeho premiéra na interpeláciu vo
švédskom Riksdagu počas
debaty ohľadne vojenskej nezúčastnenosti alliansfriheten).
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Bezpečnostná situácia, vnímanie hrozieb, ako aj vysporiadanie sa
s nimi je v prípade Fínska zvlášť špecifické. Geopolitické ako aj
historické aspekty v prípade Fínska do značnej miery ovplyvňujú
vnímanie hrozieb a bezpečnosti.
Fínsko tvorí najdlhšiu hranicu Európy z Ruskom (1 340 km)
a jeho bezpečnostná stratégia totálnej teritoriálnej obrany aj v súčasnosti vychádza z predstavy z minulosti, že Fíni budú v prípade
vojny musieť bojovať sami, tak ako museli bojovať fakticky sami
proti Rusku. Z tohto vychádza aj pozitívny vzťah obyvateľstva
k obrane a konskripčnej povinnosti. Z historickej skúsenosti vyplýva aj opatrnosť v zahraničnopolitických vzťahoch a značná pozornosť vo vzťahu k „veľkému východnému susedovi“. Koncept
Národnej bezpečnostnej stratégie kalkuluje s možnosťou vojenského napadnutia fínskeho územia, a to aj napriek tomu, že percento pravdepodobnosti takéhoto scenára je minimálne.
Medzi bezpečnostné hrozby citlivo vnímané Fínskom patria
podobne ako v prípade Nórska najmä geografická blízkosť vojenských objektov na polostrove Kola, jadrovej elektrárne Sosnový
Bor, či ponorkových základní v Murmansku, pričom v týchto prípadoch ide najmä o obavu z prípadnej havárie s možným únikom
rádioaktívnych látok.
Situácia v Rusku je citlivo vnímaná nielen zo strategického
hľadiska – pre Fínsko je mimoriadne dôležité, aby Rusko bolo partnerom a aby sa jeho vnútorná situácia zlepšovala. V prípade zhoršenia situácie, exodu obyvateľstva v prípade jadrovej katastrofy či
vážneho zhoršenia vnútropolitickej situácie v Rusku by sa totiž prípadné dôsledky mimoriadne vážne projektovali do Fínska. Napríklad St. Peterburg je od fínskych hraníc vzdialený iba 100 km a má
dvojnásobne viac obyvateľov než celé Fínsko.
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Podobne ako v prípade Švédska, Fínsko je zaujímavé svojím
postojom k aliančnej (ne)angažovanosti. Historicky je zaujímavé
sledovať vývoj tohto postoju od neutrality k súčasnej limitovanej
angažovanosti. Dôvody fínskej neutrality boli na rozdiel od Švédska pragmatické. Neutralita bola odrazom nálad obyvateľstva v snahe vymaniť sa z problémov situácie vo svete, ktorá spôsobila tri
vojenské konflikty za päť rokov.
Fínsko koncept svojej neutrality prehodnotilo a po skončení studenej vojny v rámci reakcie na prihlášku Švédska vstúpilo s touto
svojou „dvojičkou“ do EÚ v roku 1995. Fínsko pritom vstúpilo do
EÚ s vierou, že členstvo v EÚ zvýši bezpečnosť Fínska. Koncept
neutrality bol prehodnotený, aby bolo možné vstúpiť do EÚ, ktorá
preukazovala snahu o bezpečnostnú dimenziu. Koncept neutrality
bol modifikovaný na „nezúčastnenosť v čase vojny“ („non-alignment
in the eventuality of war“) a dnes z pôvodného konceptu neutrality
zostala iba doktrína „neúčasti v prevažujúcich podmienkach“ („nonalignment in the prevailing circumstances“) – a podľa všetkého i tento
koncept bude v blízkej dobe zmenený. No aj napriek zmenám
v oficiálnej doktríne Fínska si obyvateľstvo naďalej udržiava pocit
nezúčastnenosti až určitej neutrality [21].
Fínsko považuje za centrálnych hráčov v bezpečnosti Fínska
a Európy najmä EÚ, Rusko a NATO – vnímajúc pritom skutočnosť, že títo hráči sa vyvíjajú. Najdôležitejšími smermi vývoja
v tejto oblasti pre Fínsko sú stály konzultačný rámec NATO-Rusko
a faktické členstvo pobaltských krajín v NATO a EÚ, čo je reálnym
prejavom zmenených strategických podmienok v regióne.
Bezpečnostná stratégia Fínska je založená primárne na koncepcii totálnej obrany, ktorá vychádza z kombinovanej obrany zahŕňajúcej politiku, vojenstvo, ekonomiku, ale aj iné oblasti verejného života [23]. Základnou stratégiou je udržať populáciu v obrannej nálade, pričom je snaha vyslať signál, že cena za dobytie
tejto malej periférnej krajiny je príliš vysoká vzhľadom na jej hodnotu a týmto odstrašiť prípadného útočníka. Táto stratégia má
však mnohé úskalia a fínska definícia hrozby je veľmi nejasná. Fínsko sa tak pripravuje na akúkoľvek hrozbu z akejkoľvek strany, čo
je náročné najmä na prostriedky potrebné na zabezpečenie obrany.
Fínsko sa v rámci EÚ snaží o vytvorenie dôveryhodného bloku,
ktorý by zvýšil jeho bezpečnosť. Podľa oficiálneho stanoviska vlády
je EÚ primárnou oblasťou bezpečnosti a účasť v EÚ je zárukou
fínskej bezpečnosti. Na základe týchto vyhlásení je preto teda aj po217
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chopiteľné, že Fínsko patrí medzi najaktívnejších zástancov
Európskej bezpečnostnej dimenzie (European Security Dimension).
Fínsko si uvedomuje nedeliteľnosť mieru56 a podieľa sa na
mierových misiách v zahraničí, najmä v rámci Petersberských úloh
(Petersberg Tasks) či v rámci Programu za mier NATO, v rámci
ktorého je pre Fínsko dôležitý proces plánovania pre zabezpečenie
mieru (PARP – Partnership for Peace Planning and Review Process), kde
prisľúbilo časť svojich síl pre mierové operácie57.
V rámci regionálnej spolupráce sa Fínsko angažuje v rámci Arktickej rady a Severskej rady spolu s ostatnými severskými krajinami,
spolu so Švédskom podporuje Severskú dimenziu EÚ (Nordic dimension).
Otázka vstupu do NATO je vo Fínsku aktuálnejšia než vo Švédsku. Aj napriek tomu však spolupráca zostáva na úrovni PfP a občianska podpora vstupu je nízka. Fínsko nemá pocit, že by potrebovalo zaštítiť svoju bezpečnosť aliančnými zárukami. Situácia je
Fínskom vnímaná tak, že vstupom do NATO by strategicky nič
nezískalo. Nielen kvôli prípadu keď Turecko žiadalo o záruky v prípade vojenskej akcie v Iraku a viaceré krajiny ich odmietli poskytnúť – dochádza tu taktiež k narušeniu hodnoty a sily článku 5,
ktorý sa ponecháva ako „stále prázdnejšia ozdoba“ a NATO, ako
sa zdá, funguje viac na úrovni článku 4. Práve tento vývoj by však
mohol byť pre Fínsko zaujímavým.
Pričom po zmenených strategických podmienkach v regióne,
v záujme zabezpečenia možnosti širšej, najmä politickej spolupráce
a pri angažovaní v NATO môže nastať situácia, že vďaka vysokej
dôvere a podpore fínskych politických predstaviteľov58 bude obyvateľstvo prípadný súhlas fínskej politickej špičky s členstvom akceptovať. A jedného dňa sa tak možno Fíni zobudia ako členovia
NATO.
56Indivisibility

Implikácie pre Slovensko

57Prehľad

Čo sa týka priamych bezpečnostných implikácií severských krajín
pre Slovensko, tieto sú prakticky minimálne. Zaujímavé však sú
politické implikácie pre inštitucionálne zaistenie bezpečnosti v Európe, ako aj vnímanie úlohy Severoatlantickej aliancie a transatlantickej väzby zo strany jednotlivých krajín Severu. Slovenská republika ako mladý štát, sa má určite čo učiť od severanov, čo sa

of peace:
koncept, podľa ktorého
ohrozenie mieru na jednom
mieste planéty ohrozuje
mier na všetkých miestach
planéty – pozn. aut.
vzťahov Fínska
a NATO v [22].

58Prehľad postojov politických strán v [20].
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týka spolunažívania a medzinárodnej zodpovednosti. Od severských demokracií sa taktiež Slovensko môže naučiť, ako sa vysporiadať s prisťahovalectvom a nevyrobiť z neho bezpečnostnú
hrozbu, ale komparatívnu výhodu.
Do budúcnosti bude musieť Slovensko taktiež zaujať jasné stanovisko čo sa týka zaistenia európskej bezpečnosti. Toto stanovisko by malo reflektovať skutočnosť, že Slovensko je členom
nielen EÚ, ale aj NATO. Slovensko si musí uvedomiť vlastnú zodpovednosť a štatút plnoprávneho partnera v organizáciách, ktorých je členom. Práve severské krajiny sú dôkazom, že rozloha či
veľkosť populácie nemusia byť limitom medzinárodnej prestíže či
významu.
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Estónsko
Vnútorná politika
Rok 2004 bol pre vládu Juhana Partsa viac než zložitý. Najzložitejším problémom musela čeliť najväčšia koaličná politická
strana „Res Publica“. Jej podpora počas roka 2004 prudko poklesla. Potenciálny katalyzátor pre destabilizáciu koalície vznikol
z draftu štátneho rozpočtu na rok 2005, ktorý bol vládou predložený do parlamentu v septembri 2004. Tento draft zahŕňal nepopulárne opatrenia pre voličov politickej stredoľavej koaličnej
strany „Estónsky ľudový zväz“. Strana požadovala zastavenie daňovej reformy a viac finančných prostriedkov na sociálne programy. [1]
Kríza koalície sa prejavila aj počas volieb (13. jún 2004) do
Európskeho parlamentu. Z možných 6 miest, ktoré pripadli Estónsku, získala len 1 miesto a dokopy len 27 % hlasov voličov. V prvom rade treba spomenúť, že volieb sa zúčastnila o niečo viac než
25% oprávnených voličov (jeden z najhorších výsledkov v EÚ).
Okrem toho voľby ukázali, že občania Estónska hlasovali v prvom
rade za jednotlivých kandidátov a nie za politické strany.
Výsledky ešte raz poukázali na pád popularity politickej strany
„Res Publica“. Tá získala vo voľbách v roku 2003 až 25 % hlasov.
Podľa výskumov verejnej mienky jej popularita v roku 2004 dosahovala len 12 %. [2]
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Zahraničná politika
Estónsko sa 1. mája 2004 stalo členskou krajinou Európskej únie a o
niečo skôr aj NATO, čo bolo vyvrcholením jeho zahraničnopolitických úsilí. Čo sa týka novej Ústavy EÚ, estónska vláda vyhlásila, že
k tejto téme nebude poriadať referendum. Prioritou estónskej
zahraničnej politiky je orientácia predovšetkým na škandinávske krajiny a regionálnu spoluprácu s Litvou a Lotyšskom.
Vzťahy s Ruskom sa však po vstupe Estónska do NATO a EÚ
jednoznačne zhoršili, a tým prečiarkli všetky optimistické nádeje, že
by mohlo dôjsť k ich určitému „otepleniu“. Rusko vidí v pripojení
Estónska k NATO ohrozenie svojej bezpečnosti. Problém je podľa
ruskej strany v tom, že žiadna z pobaltských krajín nepodpísala Zmluvu o konvenčných ozbrojených silách v Európe (KOS). Rusko sa taktiež obáva rozmiestnenia infraštruktúry NATO na území pobaltských
štátov. Estónsko spoločne s Lotyšskom a Litvou zas žiada, aby Rusko
uznalo fakt okupácie pobaltských štátov Sovietskym zväzom.

Lotyšsko
Vnútorná politika
V marci 2004 sa k moci po kolapse predchádzajúcej vlády (február
2004) dostala široká stredopravá koalícia. Tá vydržala len do 28. októbra 2004. Rozpadla sa po odmietnutí zo strany „Ľudovej strany“
(dominujúca koaličná politická strana v parlamente – 20 poslancov)
podporiť návrh štátneho rozpočtu na rok 2005. V súlade s Ústavou
Lotyšska je hlasovanie proti rozpočtu pokladané za hlasovanie o nedôvere voči vláde a preto musela pôvodná vláda rezignovať.
Nová vláda bola vytvorená 12. decembra 2004. Za jej predsedu
bol prezidentkou Lotyšska vymenovaný Aigars Kalvitis – „Ľudová
strana“. Vláda je v súčasnosti tvorená 4 stredopravými politickými
stranami („Ľudová strana“, „Nová doba“, „Zväz zelených a roľníkov“ a „Lotyšská prvá strana“). Je to tretia vláda, ktorá vznikla od
parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnili v októbri 2002.

Zahraničná politika
Lotyšsko sa spoločne s ostatnými pobaltskými krajinami stalo 1. mája 2004 členskou krajinou EÚ (v marci 2004 sa stalo aj členskou krajinou NATO). Členstvo v NATO Lotyšsko chápe ako spôsob eliminovania potenciálnej hrozby zo strany Ruska v budúcnosti.
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Vzťahy s Ruskom sa počas roku 2004 ešte viac zhoršili, čo bolo
vyvolané zhoršením postavenia rusky hovoriacej národnostnej
menšiny v Lotyšsku a zrušením škôl, kde sa vyučovalo v ruskom
jazyku. Na druhej strane nie je v záujme Ruska vyhrocovať tieto
problémy, keďže by tým utrpeli jeho ekonomické záujmy. Napriek
tomu, že Rusko zastavilo tranzit ropy cez lotyšský ropovodný systém, ruská nákladná doprava naďalej využíva pre tranzit územie Lotyšska. Taktiež lotyšské banky naďalej poskytujú široký rad služieb
pre ruské spoločnosti. Okrem toho sa Rusko díva na pobaltské štáty
ako na vstupné dvere na spoločný trh Európskej únie. Na základe
vyššie uvedených skutočností môžeme tvrdiť, že dôležitosť bilaterálnych ekonomických vzťahov by mohla v budúcnosti napomôcť
„otepleniu“ politických vzťahov, i keď v súčasnosti sa to zdá veľmi
nepravdepodobné (v súvislosti s postojom Lotyšska k udalosti osláv
na počesť víťazstva nad fašizmom 9. mája).

Litva
Vnútorná politika
V júni 2004 sa v Litve uskutočnili prezidentské voľby (po odvolaní
Rolanda Paksasa, ktorý bol obvinený z vyzradenia štátneho tajomstva), na ktorých jednoznačne zvíťazil Valdas Adamkus (získal
52 % hlasov). [3] Toto zabezpečilo v Litve relatívnu vnútropolitickú stabilitu až do konca roka (Adamkus je považovaný za kompromisnú osobu) . Následne sa pozornosť sústredila na parlamentné voľby, ktoré sa odohrali v októbri 2004.
Z parlamentných volieb nevzišiel jasný víťaz. „Strana práce“
(SP) vedená ruským milionárom Viktorom Uspaskičom získala
39 miest z 141, čiže nebolo to dosť, aby jej to garantovalo miesto
vo vláde. [4] Avšak po rokovaniach tejto strany so „Sociálnodemokratickou stranou“ (SDS) a „Novým zväzom sociálnych liberálov“ (NSSL) v novembri bolo deklarované, že bol dosiahnutý
spoločný súhlas na vytvorenie novej stredoľavej vlády. K novej
vláde sa pripojila aj „Nová demokratická strana“ (NDS).
Ako sa aj očakávalo, predsedom vlády ostal Algirdas Brazauskas,
líder SDS. Líder NSSL Arturas Paulauskas sa stal predsedom parlamentu. V rámci vlády disponujú SDS a NSSL 13 miestami, kým
SP má päť miest a NDS jedno.
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Zahraničná politika
Litva sa v roku 2004 stala členskou krajinou NATO a EÚ a taktiež
bola prvou členskou krajinou EÚ, ktorá ratifikovala novú Európsku
ústavu.
Zahraničnopolitická prestíž Litvy sa významne zvýšila po tom, ako
jej prezident Adamkus zohral významnú úlohu pri riešení krízy na
Ukrajine, ktorá bola vyvolaná nezhodami počas prezidentských volieb.
Vzájomné vzťahy Litvy a Ruska nie sú na takej nízkej úrovni ako
vzťahy ďalších dvoch pobaltských štátov, ale ich zlepšeniu prekáža
fakt (z ruskej strany), že Litva taktiež nepodpísala KOS a na jej území
môže byť rozvinutá infraštruktúra NATO. Litva sa značne usiluje
o urýchlenie ekonomického rozvoja v ruskej enkláve – Kaliningradskej oblasti, keďže sa obáva, že cezhraničné pašeráctvo a korupcia
môžu narušiť proces adaptácie Schengenského systému.

Záver
Všetky tri pobaltské štáty sa v roku 2004 stali členskými krajinami
NATO a EÚ, čím si splnili svoje najdôležitejšie zahraničnopolitické
ciele. Je zaujímavé, že kým vnútropolitická situácia v Litve bola
počas roka stabilná, Lotyšsko a Estónsko prežívali vládnu krízu.
Slovenská republika sa stala členskou krajinou euroatlantických
štruktúr spoločne s pobaltskými štátmi. Čiže má podobné problémy ako aj oni. To znamená, že by bola potrebná intenzifikácia
vzájomnej spolupráce v ľubovoľnej oblasti (politickej, ekonomickej, vojenskej). Slovensko už dávnejšie spolupracovalo s pobaltskými štátmi prostredníctvom V10 („Vilniuská desiatka“). V súčasnosti je však potrebné ďalšie prehĺbenie vzájomnej spolupráce.
ZDROJE
[1] Alexander Sujts: Krizis v praviteľstve Estoniji ne budet dolgim,
http://www.bb.lv/index.php?p=1&i=397&v=short, 16. 3. 2005.
[2] The Economist Intelligence Unit: Country report Estonia August 2004,
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http://www.politinfo.com/articles/article_2004_10_10_0233.html, 17. 3. 2005.
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Úvod
Španielske kráľovstvo so 40 miliónmi obyvateľov a rozlohou 504
782 km2 patrí medzi najväčšie štáty Európskej únie. Do roku 1975
bola v krajine vojenská diktatúra pod vedením generála Francisca
Franca. V roku 1969 si Franco vybral za svojho nástupcu princa
Juana Carlosa Bourbonského, ktorý sa po Francovej smrti stal
španielskym kráľom. Juan Carlos I. inicioval rozvoj slobodného
a demokratického politického systému – legalizoval politické strany, vyhlásil voľby a referendum, výsledkom ktorého bolo prijatie
demokratickej ústavy.
Po nevydarenom vojenskom prevrate v roku 1981 hrali dominantnú rolu v politickom živote krajiny dve politické strany –
Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) vládla v období
1982 – 1986 a Ľudová strana (PP) pod vedením Josého Mariu
Aznara bola pri moci v rokoch 1996 – 2004.

Vývoj vnútropolitickej situácie v roku 2004
Španielske parlamentné voľby mali byť podľa politických pozorovateľov jedinou, ale nie rozhodujúcou vnútropolitickou udalosťou krajiny v roku 2004. Nikto z politikov ani politických analytikov nepredpokladal, že k tejto očakávanej vnútropolitickej udalosti sa pričlení, resp. bude jej predchádzať ešte jedna tragická udalosť – teroristické útoky vo vlakoch denne privážajúcich ľudí do
práce a študentov do škôl v Madride.
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Už na začiatku druhého obdobia vlády PP premiér Aznar
oznámil, že nemá v úmysle zostať v úrade aj po tretíkrát a svoje
rozhodnutie nezmenil ani koncom roka 2003. Ľudovcov preto
viedol do parlamentných volieb v marci 2004 prvý podpredseda
vlády pre vnútorné veci Mariano Rajoy.
Aj napriek tomu, že veľké percento Španielov bolo proti
rozhodnutiu premiéra Aznara podporovať USA vo vojne v Iraku,
očakávalo sa, že PP marcové voľby vyhrá. Španieli boli ochotní
dať hlas PP predovšetkým kvôli ekonomickým úspechom, ktoré
počas Aznarovej vlády Španielsko dosiahlo. Situácia sa úplne zmenila po teroristických útokoch al-Káidy 11. marca 2004, tri dni
pred voľbami. Pri týchto útokoch bolo 192 ľudí zabitých a okolo
1 600 zranených. Vláda najprv obvinila z útokov ETA, ale potom,
ako sa k útokom prihlásila al-Káida, musela svoje stanovisko
korigovať. Mnohí obyvatelia stratili dôveru k PP mysliac si, že
Aznar zľahčoval pravdepodobnú zodpovednosť al-Káidy za
útoky v Madride. Prístup vlády a šok z teroristických útokov boli
pravdepodobne rozhodujúcimi faktormi vedúcimi k výhre socialistov vo voľbách 14. marca 2004 [2]. Volieb sa zúčastnilo 77,2 %
oprávnených voličov, ktorí dali 52,29 % hlasov vo voľbách do parlamentu socialistom, čo im umožňuje vládnuť bez potreby koaličných partnerov.
Voľby do Kongresu a Senátu: 14. marec 2004 (77.2 %)
POLITICKÉ

%

STRANY

KONGRES
350

Španielska socialistická robotnícka strana

PSOE

42.6

ČLENOV

164

– Katalánska PSOE

SENÁT
248

ČLENOV

81
12

Ľudová strana

PP

37.6

148

Zjednotená ľavica

IU

5.0

5

–

CiU

3.2

10

4

Katalánska ľavicová republikánska strana

ERC

2.5

8

Baskická národná strana

PNV

1.6

7

4

CC

0.9

3

3

5

2

Konvergencia a jednota

Kanárska koalícia
Iné

102

Pozn.: Do Senátu bolo priamo zvolených 208 zástupcov, 40 členov Senátu menujú
regionálne parlamenty
Zdroj: Elections around the world; http://www.electionworld.org/spain.htm.
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Jedno z prvých opatrení, ktoré nová španielska vláda vykonala,
bolo stiahnutie vojenských jednotiek z Iraku. Vláda týmto rozhodnutím chcela potvrdiť, že bude plniť sľuby, ktoré socialisti dávali
pred voľbami. Vykonala však aj to, čo požadovala al-Káida po
teroristických útokoch v Madride.
Začiatkom novembra 2004 predstavil predseda vlády José Luis
Rodrígues Zapatero spolu s ministrom obrany José Bonom parlamentu a verejnosti návrh novo definovaného rámca národnej obrany na legislatívne obdobie 2004 – 2008, ktorý po zapracovaní
pripomienok parlamentných výborov vláda vydala vo forme Smernice národnej obrany 1/2004.
Nová vláda sa snaží vyhnúť takým problémom, ako bol Irak
a snaží sa do rozhodovacieho procesu o vysielaní španielskych jednotiek do zahraničia vo väčšej miere zapojiť parlament. Potvrdzujú to aj slová Josého L. Zapatera pri podpise novej Smernice národnej obrany 30. 12. 2004, keď vyhlásil, že Španielsko už nikdy viac
nerozmiestni svoje vojenské sily v zahraničí bez toho, aby to bolo
konzultované s parlamentom [1]. Už počas predstavovania rámca
obrannej politiky na nasledujúce obdobie začiatkom novembra
2004 okrem tejto podmienky vyhlásil aj druhú a to rozhodnutie
OSN [3, s. 6 – 9]. Tento model splnenia oboch podmienok pred
vyslaním ozbrojených síl do zahraničia využila nová vláda pri vyslaní jednotiek do Afganistanu a na Haiti.
Španielsky premiér José Luis Zapatero vo svojom vystúpení
30. 12. 2004 pri príležitosti podpísania novej smernice národnej
obrany povedal, že Španielsko je rozhodne jednou z najväčších krajín na svete a aj jeho zahraničná politika musí tomuto postaveniu
zodpovedať, rovnako ako aj jeden z jej nástrojov – obranná politika. Španielsko sa podľa neho nemôže a nesmie izolovať a posilňovať len vlastnú bezpečnosť, ale musí sa v spolupráci s ostatnými
medzinárodnými bezpečnostnými organizáciami podieľať na celosvetovej bezpečnosti [12].
Takéto chápanie postavenia Španielska vo svete ako aj jeho
snaha o väčší vplyv na globálny ale i európsky bezpečnostný vývoj
je výsledkom dvojročného procesu revidovania bezpečnostnej
politiky Španielska, ktorý začala už Aznarova vláda.59
Bezpečnostná politika Španielska vychádza z politiky medzinárodných bezpečnostných organizácií, ktorých je Španielsko členom, jeho participácie na mierových operáciách a z rôznych zmlúv,
ktoré ako krajina podpísalo.

6

59Viac
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Nová španielska vláda Josého Luisa Rodrígueza Zapatera vychádza z týchto premís ako aj zo súčasného vývoja strategického
bezpečnostného prostredia, ktoré v Smernici národnej obrany
1/2004 hodnotí takto: „Strategické bezpečnostné prostredie na
začiatku 21. storočia je charakteristické tým, že vedľa tradičných
rizík a ohrození medzinárodného mieru, stability a bezpečnosti sa
objavili ďalšie nové hrozby, ako je napríklad medzinárodný terorizmus a šírenie zbraní hromadného ničenia s globálnym dosahom
a veľkou schopnosťou spôsobiť nepredstaviteľné škody“.
Smernica národnej obrany je základným bezpečnostným dokumentom Španielska, ktorý stanovuje smery realizácie obrannej
politiky vlády počas jej vládnutia. Súčasná smernica stanovila 5 základných smerov:
 upevnenie roly ozbrojených síl ako relevantného prvku zahraničnej politiky štátu;
 dynamická a permanentná transformácia ozbrojených síl s cieľom adaptovať ich na nové bezpečnostné prostredie;
 spoločná a solidárna zodpovednosť za kooperatívnu bezpečnosť a kolektívnu obranu s partnermi a spojencami;
 podpora účinného multilaterálneho systému ako prostriedku na
riešenie konfliktov;
 aktívna participácia parlamentu na diskusii o hlavných otázkach
obrannej politiky.

Španielsko a medzinárodné bezpečnostné
organizácie
V otázkach bezpečnosti a obrany je Európa prioritnou oblasťou
Španielska. „Sme súčasťou Európy a naša bezpečnosť je nepopierateľne spojená s kontinentom. Španielsko bude podporovať autentickú európsku bezpečnostnú a obrannú politiku, bude podporovať trendy na dosiahnutie spoločnej obrany, prispievať, aby
EÚ získala civilné a vojenské schopnosti potrebné pre aktívnu
a autonómnu možnosť preventívne zasahovať pri riešení konfliktov a na ochranu medzinárodného mieru a bezpečnosti v súlade
s Chartou OSN.“ [4]
Španielsko bolo prvou krajinou EÚ, kde sa uskutočnilo referendum o Ústavnej zmluve EÚ (25. 2. 2005) a podľa očakávania skončilo sa úspešne. Pri účasti 42,3 % voličov bolo 76,7 % španielskych
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voličov za prijatie Ústavnej zmluvy EÚ. Najväčšiu podporu získala
európska ústava na Kanárskych ostrovoch – 86 % a v Extremadure
– 85,2 %. Naopak najviac voličov bolo proti európskej ústave
v Baskicku, Navarre a v Katalánsku.
Španielsko sa prihlásilo ku koncepcii bojových skupín EÚ (Battle Groups Concept – BGC) a prispeje do neho celkovým počtom
2 000 vojakov. Vytvorí jednu národnú skupinu, ktorá má pozostávať z jednotiek rýchleho nasadenia a prispeje do dvoch mnohonárodných bojových skupín. Na zasadaní ministrov obrany
EÚ v Bruseli podpísali ministri Španielska, Talianska, Portugalska
a Grécka dohodu o rozšírení doterajších španielsko-talianskych
jednotiek námornej pechoty SIAF aj o Grécko a Portugalsko. Táto
BGC by mala byť k dispozícii začiatkom roka 2006. Druhým
príspevkom Španielska do mnohonárodných bojových skupín je
zaradenie španielskej Guardia Civil do vytváraného európskeho
zboru žandarmérie, ktorý by mali ešte tvoriť podobné jednotky
z Francúzska, Holandska Portugalska a Talianska.
Španielska vláda ale považuje európsku prioritu za kompatibilnú
s transatlantickými vzťahmi v rámci NATO a naďalej sa považuje
za pevného spojenca zviazaného so Severoatlantickou alianciou.
Pri porovnaní novej smernice so smernicou z roku 2000 z hľadiska
kladenia dôrazu na EÚ, resp. NATO súčasná smernica venuje podstatne viac priestoru EÚ a EBOP.
Počas vlády PP boli silným partnerom Španielska USA, ktoré
podporovali jeho politiku predovšetkým v Latinskej Amerike. Tento trend chce udržať aj Zapaterova vláda, ktorá je za „silné a konsolidované vzťahy s USA, založené na vzájomnej lojálnosti, dialógu, dôvere a rešpekte.“ [12]
OSN chápe súčasná španielska vládna garnitúra ako organizáciu
zodpovednú za dohľad nad medzinárodným mierom a bezpečnosťou a v tejto súvislosti považuje vojenskú akciu len ako poslednú možnosť.

Nasadenie španielskych ozbrojených síl v zahraničí
v roku 2004
V priebehu roku 2004 boli španielske ozbrojené sily po prvýkrát
nasadené súčasne na troch kontinentoch. Okrem pokračujúcich
misií na Balkáne a v Afganistane bola na jeseň iniciovaná operácia
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MINUSTAH na Haiti. Španielska vláda stanovila ako hornú hranicu nasadenia v zahraničí 2 600 vojakov a 30 pozorovateľov.
Ťažiskom pre nasadenie v zahraničí v roku 2004 bol Afganistan, kde bolo koncom roka nasadených celkom 1 040 vojakov.
Vysokou prioritou bolo aj nasadenie na Balkáne. V Kosove je
v priemere nasadených 800 vojakov a v Bosne a Hercegovine
okolo 500 vojakov. Začiatkom októbra 2004 sa Španielsko zapojilo do jednej novej misie a to na Haiti. Španielske jednotky tam
pôsobili v zmiešanej jednotke spolu s vojakmi marockých pozemných síl. Ich základnou úlohou bola pomoc miestnej polícii stabilizovať situáciu a príprava volieb, ktoré majú na Haiti prebehnúť
v tomto roku.
Španielsko stiahlo svojich 1 300 vojakov z Iraku v máji 2004 –
tak ako to socialisti sľúbili pred voľbami. Tento krok nebol prijatý
veľmi priaznivo predovšetkým v USA, ktorých veľkým prívržencom Španielsko bolo počas Aznarovej vlády.

Slovensko a Španielske kráľovstvo
V zámere zahraničnej politiky SR na rok 2005 sa uvádza, že cieľom
SR bude udržať pozitívny trend vo vývoji vzájomných bilaterálnych vzťahov, nadviazať úzke kontakty s predstaviteľmi novej
španielskej vlády, ktorá vzišla z volieb v roku 2004 a snažiť sa o odstránenie v súčasnosti existujúcej asymetrii vzťahov na úrovni parlamentov.
Značný priestor pre rozšírenie slovensko-španielskej spolupráce
existuje predovšetkým v hospodárskej oblasti. Objem vzájomného
obchodu medzi oboma krajinami a v jeho rámci aj objem slovenského vývozu nepretržite stúpajú, ale aj naďalej existuje veľký priestor pre jeho zvýšenie, zvlášť z hľadiska komplementarity hospodárstva SR a Španielska.
Vzájomná obchodná výmena (v mil. SK/ EUR)
2000
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2001

2002

2003

Dovoz 13.463,3 / 291,2 17.194,1 / 355,3

23.511,0 / 561,3 22.422,0 / 546,9

Vývoz

4 705,5 / 101,4

7 512,2 / 155,2

10.571,0 / 252,4 13.123,0 / 320,1

Obrat

18.168,8 / 393,0

24.706,3 / 511,0

Saldo

-8 757,8 / -190,0 -9 681,9 / -200,0

34.082 / 813,7

35.545 / 867,0

-12.940,0 / -308,9 -9.299,0 / -226,8
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Objem vzájomného obchodu medzi obidvoma krajinami dlhodobo stúpa a v roku 2003 dosiahol 867 mil. euro. Podiel Španielska
na zahraničnom obchode Slovenska stúpol z 0,37 % v roku 1993
na 2,18 % v roku 2003. Obrat v roku 2003 vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 4,3 %, t.j. o 1,46 mld. SKK (cca 36 mil. euro).
Zásluhou rýchlejšie rastúceho slovenského exportu sa v roku 2003
znížilo negatívne saldo z 12,9 mld. Sk na 9,3 mld. Sk (z –308,9 mil.
euro na 226,8 mil. euro) a vývoz SR do Španielska vzrástol v roku
2003 v porovnaní s rokom 2002 o 24,1 % a dovoz poklesol
o 4,6 %. [9]

Záver
Nová španielska vláda socialistov už od prvých dní svojho vládnutia svojou proeurópskou diplomatickou ofenzívou jasne deklarovala zmenu španielskej zahraničnej politiky z predchádzajúcej
proatlantickej politiky J. Aznara.
Zvolenie miest prvých zahraničných návštev, ako aj to, kto sa ich
zúčastnil ukázalo, čo je prioritou vlády socialistov. Predseda španielskej vlády J. Zapatero navštívil Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Portugalsko, kým najbližšieho spojenca USA v Európe Veľkú
Britániu navštívil „len“ minister zahraničných vecí M. Moratinos.
Návštevou Paríža a Berlína ako prvých v Európe sa snažil Zapatero zaradiť Španielsko vedľa týchto dvoch krajín, ktoré nazval
motormi EÚ. Francúzsky prezident Jacques Chirac formálne
oznámil vytvorenie novej osi Berlín – Paríž – Madrid na koordinovanie akcií medzi tromi krajinami a za jednu z možností úzkej spolupráce medzi Španielskom a Francúzsko označil riešenie Saharského konfliktu [6]. Zmenu smerovania španielskeho vládnutia
a proeurópske smerovanie premiéra Zapatera privítal hlavne Berlín, ktorý to považuje za prvý krok na ceste formovania európskej
zahraničnej politiky [7].
ZDROJE
[1] Agüera, Martin: Spanish Socialists Set New Defense Policy, in Defense
News, 10.1.2005, s. 11.
[2] Country Papers, Spain,
http://www.mfat.govt.nz/foreign/regions/europe/countrypapers/spain.html,
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http://www.foreign.gov.sk/files/zameraniezp_2004.rtf.
[11] Zameranie zahraničnej politiky SR na rok 2005,
http://www.foreign.gov.sk/files/zameraniezp_2005.pdf.
[12] Zapatero, José L.: Intervención del presidente del Gobierno en el acto de
firma de la Directiva de Defensa Nacional 2004,
http://www.mde.es/descarga/discurso.pdf.
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Úvod
Portugalsko s rozlohou 92 391 km2 a s počtom obyvateľov 10,5
mil.(júl 2004) patrí podobne ako Slovensko k malým a stredným
členským krajinám EÚ a NATO. Jediným suchozemským susedom je Španielsko, s ktorým má Portugalsko 1 214 km dlhú hranicu. K portugalskému teritóriu patria ešte ostrovy Madeira a Azory
v Atlantickom oceáne.
Portugalsko bolo zakladajúcim členom NATO a v roku 1986 sa
stalo členom Európskeho spoločenstva, predchodcu Európskej
únie. Bolo ale tiež aj krajinou s najdlhšie vládnucou vojenskou diktatúrou – od roku 1926 do roku 1974.
V apríli 2004 oslávili Portugalci 30. výročie „klinčekovej revolúcie“,60 ktorá ukončila vládu posledného portugalského vojenského
diktátora Caetana. Podnetom pre vznik revolúcie bolo vydanie
knihy generála Spinolu „Portugalsko a jeho budúcnosť“, v ktorej
kritizoval diktátora Caetana za to, že krajina je izolovaná od Európy
a za nezmyselne vedené koloniálne vojny v Afrike od roku 1961,
ktoré vojensky nič nepriniesli, ale spotrebovali 50 % národných
rozpočtov. Na čelo revolucionárov sa postavilo ľavicové vojenské
Hnutiu ozbrojených síl (Movimento das Forcas Armadas), ktoré aj
napriek represiám proti jeho stúpencom prevzalo 25. 4. 1974 moc
v krajine. Rok na to sa Portugalsko vzdalo všetkých kolónií v Afrike
a klinčeková revolúcia v Portugalsku odštartovala tiež pády vojenských diktatúr v Grécku a v Španielsku [4].

60Názov

klinčeková revolúcia dostala podľa fotografie,
na ktorej jedna žena vkladá
klinček (karafiát) do hlavne
zbrane vojaka zúčastneného
na puči – pozn. aut.
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Vývoj vnútropolitickej situácie v roku 2004
26. júna 2004 premiér José D. Barroso oficiálne potvrdil svoju
pripravenosť kandidovať na post predsedu Európskej komisie
a následne 5. júla 2004 podal demisiu prezidentovi republiky
J. Sampaiovi. Portugalsko sa tak nečakane dostalo do vládnej krízy,
pretože vládna koalícia PSD/PP v poslednom období strácala
podporu, čo potvrdili i výsledky volieb do Európskeho parlamentu, v ktorých jednoznačne zvíťazili opoziční socialisti. Po demisii
J. D. Barrosa prezident J. Sampaio 9. 7. 2004 poveril zostavením
novej vlády nového predsedu PSD Pedra Santanu Lopesa. 17. júla
2004 zložila nová portugalská vláda prísahu do rúk prezidenta
republiky a ujala sa svojej funkcie [9]. Potom, čo Republikové zhromaždenie (ďalej parlament) 28. 7. 2004 schválilo programové vyhlásenie vlády, sa predpokladalo, že vládna koalícia vydrží pri moci
do konca volebného obdobia v roku 2006. Nasledujúce mesiace
však ukázali, že vnútrokoaličné rozpory sú podstatne hlbšie, koalícia upadala do pravidelných sporov a vláda nebola schopná normálneho vládnutia. Koncom novembra 2004 navrhol prezident
Sampaio rozpustiť parlament a vyhlásiť predčasné parlamentné
voľby na február 2005, čo vládna koalícia na čele s premiérom
Lopesom akceptovala. 10. decembra 2004 prezident rozpustil parlament a 11. 12. 2004 vláda podala demisiu [1].
Výsledky volieb do portugalského parlamentu (február 2005)
POLITICKÁ

VÝSLEDKY
2005

KRESIEL

VÝSLEDKY
2002

45,05 %

120

37,9 %

96

28,7 %

72

40,1 %

105

Koalícia (CDU):
Komunistická strana Portugalska
(Partido Comunista Portugues – PCP)
Ekologická strana – Os Verdes,

7,56 %

12
2

7,0 %

10
2

Ľudová strana (Partido Popular – PP)

7,26 %

12

8,8 %

14

8

2,8 %

STRANA

Socialistická strana (Partido Socialista – PS)
Sociálnodemokratická strana
(Partido Social Democrata – PSD)

Ľavicový blok (Bloco da Esquerda – BE)
Iné
Spolu
Účasť na voľbách

6,3 %
4,15 %
–
65,03 %

POČET

–

3,4 %

226*

–
62,3 %

Zdroj: Comissăo Nacional de Eleiçőes, CNE (http://eleicoes.cne.pt)
Pozn. 4 kreslá zahraničných portugalských voličov budú prerozdelené
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V predčasných parlamentných voľbách 20. februára 2005 vyhrala s veľkým náskokom opozičná stredoľavá Socialistická strana
(Partido Socialista – PS) so 45 % voličských hlasov a ziskom 120 kresiel v 230-člennom parlamente, čo jej umožnilo vytvoriť vládu bez
potreby koaličných partnerov.61 Nová portugalská vláda na čele
s lídrom PS José Socrates Carvalho Pinto de Sousa sa ujala moci
12. 3. 2005 a za svoje priority si stanovila ekonomické reformy
s cieľom stimulovať ekonomický rast (v roku 2004 bol ekonomický rast len 1 %), redukciu nezamestnanosti a nerovnosti. Premiér Socrates zároveň oznámil, že referendum o Ústave EÚ sa
uskutoční v decembri 2005 [8].
Napriek tradičnému „atlanticizmu“ (obzvlášť viditeľného počas
vojny v Iraku) portugalské politické elity, predovšetkým dve hlavné
strany PSD a PS, veľmi podporovali progresívny vývoj európskej
zahraničnej politiky. Efektívna Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola chápaná na jednej strane ako základný
prvok politickej únie a na druhej strane ako rámec pre Portugalsko
sledovať svoje vlastné zahranično-politické ciele. Napriek tomu
NATO zostáva základným elementom bezpečnosti Portugalska
a Portugalsko si zachová svoju aktívnu účasť v NATO a priateľské
a kooperatívne vzťahy s USA. Konsenzus hlavných politických
strán v otázke SZBP/EBOP v roku 2004 mal širokú podporu portugalskej verejnosti. Podľa Eurobarometra bolo 66 % Portugalcov
za posilnenie európskej zahraničnej politiky [3].

Portugalsko a medzinárodné bezpečnostné
organizácie
Portugalsko je verným obhajcom roly NATO ako hlavného
piliera európskej bezpečnosti a ani zmena vlády by nemala
zmeniť túto základnú pozíciu v rámci národnej bezpečnostnej
politiky. Portugalsko tento postup nechápe ako opozíciu voči
progresívnemu vývoju EBOP, ale je to potrebné chápať ako
určitý limitujúci rámec v plánoch rozvoja nezávislej ESDP.
Podobne ako Slovensko, aj Portugalsko podporovalo rozvoj
schopností krízového manažmentu NATO paralelne s úsilím EÚ
o vybudovanie vlastných schopností. Napriek jasnej rétorike Portugalsko prispievalo do ISAF v Afganistane v minulom roku len
asi 30 príslušníkmi vzdušných síl. Koncom roka 2004 vláda

61Ďalšie poradie vo voľbách: Sociálnodemokratická
strana (Partido Social Democrata – PSD) 28,7 % – 72
kresiel; Koalícia pod vedením Komunistickej strany
Portugalska (Partido Comunista Portugues – PCP, Ekologická strana – Os Verdes,
Demokratická intervencia)
7,5 % – 14 kresiel; Ľudová
strana (Partido Popular – PP)
7,26 % – 12 kresiel; Ľavicový blok (Bloco da Esquerda – BE) 6,3 % – 8 kresiel.
4 kreslá zahraničných portugalských voličov budú
prerozdelené [5]
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rozhodla, že v druhom polroku 2005 pošle do Kábulu ďalších
130 vojakov vzdušných síl.
Portugalsko podporuje stabilizačný proces na západnom Balkáne. Od roku 2003 sa zúčastnilo operácie CONCORDIA v Macedónsku a zúčastňuje sa policajnej misie EÚ v Bosne a Hercegovine. Okolo 300 portugalských vojakov sa zúčastňuje misie
ALTHEA v Bosne a Hercegovine. Portugalsko privítalo aj operáciu ARTEMIS v Demokratickej republike Kongo a to predovšetkým z dvoch dôvodov. Po prvé, znamená to, že EBOP a krízový manažment EÚ nie je smerovaný len na regionálne krízy, ale
má aj „globálne ambície“. Po druhé, môže slúžiť ako precedens
pre potenciálne operácie EBOP aj v iných častiach Afriky tzn. predovšetkým v bývalých portugalských kolóniách. Čo sa týka Battle
Groups, Portugalsko sa rozhodlo participovať rotou námornej pechoty v skupine so Španielskom, Talianskom a Gréckom.

Portugalsko a Irak
Portugalska podpora vojny v Iraku vedenej USA a samotná účasť
krajiny v medzinárodnej koalícii boli ospravedlňované ako znak
solidarity s tradičným spojencom. Aj počas roku 2004 udržiavalo
Portugalsko 120-členný kontingent (prápor Národnej republikánskej gardy) v juhoirackom meste Násiríja, ktorý Portugalsko
15. 2. 2005 z Iraku stiahlo. Toto rozhodnutie zdôvodňovalo rapídne zhoršenou situáciou v Iraku v roku 2004 a malou podporou
tejto misie portugalskou verejnosťou.

Slovensko – portugalské vzťahy
Do roku 2004 bol význam Portugalska z pohľadu Slovenskej
republiky daný jeho členstvom v medzinárodných organizáciách,
ktorých členom sa chcelo stať i Slovensko. Portugalsko podporovalo integračné ambície SR a ochotne odovzdávalo svoje skúsenosti spojené nielen so vstupom ale aj s povstupovým procesom. SR
udržuje s Portugalskom politický dialóg na vysokej úrovni. Za obdobie rokov 2001 – 2004 sa uskutočnili oficiálne návštevy najvyšších štátnych predstaviteľov SR, pracovné návštevy rezortných
ministrov, ale aj návštevy predstaviteľov iných štátnych inštitúcií.
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Vyvrcholením uvedených bilaterálnych výmen bola návšteva prezidenta Portugalskej republiky J. Sampaia v SR v roku 2003.
Portugalsko nepatrí medzi tradičných ani významných obchodným partnerov SR a nepodieľa sa na priamych zahraničných investíciách na Slovensku. Doteraz nevyužitou možnosťou sú tiež
portugalské skúsenosti z prítomnosti na afrických a latinsko-amerických trhoch. Črtajú sa veľmi výhodné formy reexportu slovenských výrobkov do týchto oblastí.62
Obchodná výmena medzi SR a Portugalskom v mil. Sk/EUR (zdroj MH SR):
2001

2002

2003

I. – IV./2004

Dovoz

1 419,8 /29,4

2 362 /48,0

2 254 /56,0

Vývoz

1 352,0 /28,0

1 251 /24,1

1 610 /28,9

691 / 17,3
618 / 15,5

Obrat

2 771,8 /57,4

3 613 /72,1

3 864 /96,1

1 309 / 32,8

Saldo

- 67,8 /- 1,4

- 1 111 /- 23,9

- 645 /16,0

- 73 / 1,9 R

Dôležitým aspektom rozvoja vzájomnej spolupráce sú aj veľmi
blízke stanoviská SR a Portugalska ku kľúčovým vojenskobezpečnostným otázkam. V oblasti EBOP ide o jej posiľňovanie
tak, aby bola komplementárna s NATO, angažovanie sa na
Balkáne, v Afganistane a v Iraku, identické postoje v oblasti boja
s medzinárodným terorizmom a podpora silnej transatlantickej
väzby [11].
ZDROJE
[1] CIA – The World Factbook – Portugal,
http://www.cia.org.gov/cia/publications/factbook/geos/po.html, 15. 3. 2005.
[2] Comissăo Nacional de Eleiçőes, CNE, http://eleicoes.cne.pt.
[3] Courela, Pedro: CFSP Watch 2004 – Portugal,
www.fornet.info/CFSPwatchannualreports2004.html.
[4] Östereichische Militär Zeitschrift 2/2005, s. 252 – 253.
[5] Portugalsko: základné informácie o štáte,
http://www.foreign.gov.sk/files/teo/portugalsko.pdf, 14. 3. 2005.
[6] Socialist Party wins parliamentary elections,
http://portugal.gov.pt/PortalPrint.aspx?guid={C60DB8A0-DE2D-48EA831D-..., 15. 3. 2005.
[7] Správa o plnení úloh zahraničnej politiky SR v roku 2003 a zameranie
zahraničnej politiky SR na rok 2004,
http://www.foreign.gov.sk/files/vyhodnoteniezp_2003.rtf, 14. 3. 2005.

62Pre

viac informácií viď [7,
10, 11].
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[8] Stratfor – Situačné správy 30. 11. 2004, http://80www.stratfor.biz.proxy.www.merlneurope.org/Story.neo?storyId=242608, 15. 3. 2005.
[9] Stratfor – Situačné správy, 12. 3. 2005; http://80www.stratfor.biz.proxy.www.merlneurope.org/Story.neo?storyId=245564; 15. 3. 2005.
[10] Zameranie zahraničnej politiky SR na rok 2004,
http://www.foreign.gov.sk/files/zameraniezp_2004.rtf, 14. 3. 2005.
[11] Zameranie zahraničnej politiky SR na rok 2005,
http://www.foreign.gov.sk/files/zameraniezp_2005.pdf; 14. 3. 2005.
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Turecko
Vzťahy s okolitými štátmi
Vzťahy Turecka s okolitými štátmi sa podstatne zmenili a rozvíjali po skončení studenej vojny a po kríze V Perzskom zálive 1990
– 91. Po rozpade Sovietskeho zväzu Turecko začalo rozvíjať politické, ekonomické a kultúrne styky s turkofónnymi krajinami –
Azerbajdžanom, Uzbekistanom, Kirgizskou republikou a Turkménskom. Turecko samo hodnotí, že vzťahy s týmito štátmi
nadobudli novú dimenziu. Pre pomoc týmto štátom bola založená Turecká agentúra pre medzinárodnú spoluprácu a pod jej
vedením sa konajú pravidelné summity. Turecko pri podpore
integrácie stredoázijských krajín do medzinárodného spoločenstva je ochotné tolerovať aj niektoré problémy v oblasti ľudských
práv a demokracie. V konkrétnom vyjadrení: „Turecko kladie dôraz
na špecifické podmienky týchto krajín pri kritike realizácie ľudských práv
a demokracie zo strany medzinárodného spoločenstva“63. V oblasti južného Kaukazu vedie Turecko svoju politiku na jednej strane ako
nezávislý hráč a na druhej strane ako členská krajina NATO. Jeho
stratégia voči tomuto regiónu je založená na uznávaní teritoriálnej
integrity štátov, preto podporuje Azerbajdžan proti Arménsku
(problém Náhorného Karabachu) a je proti triešteniu Gruzínska.
Zároveň je založená na spolupráci s OSN, OBSE a NATO
s cieľom stabilizovať Kaukaz, pričom je dôležité brať do úvahy

63Pozri

vzťahy Turecka s krajinami Strednej Ázie [5].
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64Pozri

vzťahy Turecka s Kaukazom [6].

65V rokoch 1915 až 1922
zahynulo vo východnom
Turecku 1,5 milióna Arménov a mnoho ďalších emigrovalo do iných krajín. Turecko od svojho vzniku
1923 odmieta obvinenia
z toho, že išlo o genocídu.
Arménska vláda a arménska
diaspóra sa snažia presvedčiť západné štáty, aby
v súvislosti s týmto obdobím
bol používaný pojem genocída a nie turecké hodnotenie „masaker“ – pozn.
aut.

240

II. KAPITOLA – Turecko – Grécko – EÚ: Trojuholník vzťahov

balansovanie vplyvu a dominancie Ruska v tomto regióne.
Napriek tomu, že Turecko považuje vzťahy v oblasti Južného
Kaukazu za významné, ako prekážku zlepšenia vidí zmrazený
konflikt v Náhornom Karabachu a Abcházsku. Napriek tomu, že
Turecko uznalo Arménsko ako nezávislý štát v roku 1991, diplomatické styky neboli doteraz nadviazané. Medzi hlavné problémy
Turecko zaraďuje64 pretrvávajúci spor s Azerbajdžanom, pretrvávajúci spor o arménsko-turecké hranice, ktorý sa odvíja od roku
1921, ako aj prístup k pojmu „genocída Arménov“, ktorý mimochodom vyvstáva aj v súvislosti s prístupovým procesom Turecka do EÚ.65
Vzťahy s Ruskou federáciou považuje Turecko za dlhodobo
pozitívne. S Ruskou federáciou existuje silné ekonomické obchodné a energetické prepojenie. Zintenzívnenie vzájomných vzťahov
nastalo po roku 2000, kedy bol Vladimír Putin zvolený za ruského
prezidenta. Okrem spoločného akčného plánu spolupráce v Eurázii funguje od roku 2002 dohoda o vojenskej spolupráci umožňujúca spoločné cvičenia, výmenu návštev vo vojenských zariadeniach, ako aj možný vplyv na spoluprácu v oblasti politiky na
Kaukaze. Prvá návšteva ruskej strany na najvyššej úrovni (prezident V. Putin i minister obrany S. Ivanov) po 32 rokoch v Ankare
6. decembra minulého roku sa vo svetle decembrových diplomatických iniciatív RF nejaví náhodná. Miesta stretnutí (India, Turecko, Grécko a Čína) spolu s agendou rokovaní, ktorú vyplnili
okrem politických deklarácií i podpísané vojenské a ekonomické
dohody, potvrdzujú predpoklady nielen zahraničných, ale dokonca i samotných ruských médií, že v dôsledku niektorých zahraničnopolitických „neúspechov“ ruskej diplomacie (napríklad na
Ukrajine, v Abcházsku i vo vzťahu k EÚ) sa mení smerovanie
ruskej zahraničnej politiky. Ruský denník Kommersant to 6. 12.
2004 dokonca nazval snahou vytvoriť „nové mocenské centrá“.
Takáto snaha vytvoriť akési nové centrum moci v južnej a východnej Ázii rovnako ako čeliť americkej hegemónii nie je nová.
Snaha osloviť Turecko ako členskú krajinu NATO je bezprecedentná a z pohľadu integračných ašpirácií Ankary do únie aj dobre
načasovaná. Podpísanie Spoločnej rusko-tureckej deklarácie o prehĺbení priateľstva a mnohostranného partnerstva v Ankare a následne návšteva tureckého premiéra R. T. Erdogana začiatkom
januára 2005 v Moskve potvrdzujú spoločné záujmy oboch strán
predovšetkým v týchto oblastiach: na jednej strane ide o spo-

Elemír NEČEJ

8

luprácu v oblasti boja proti medzinárodnému terorizmu (ruské
uznanie kurdskej PKK ako teroristickej organizácie výmenou za
pomoc Turecka v boji proti teroristom v Čečensku), separatizmu,
organizovanému zločinu i obchodu s drogami; a zároveň majú obe
strany záujem o intenzívnejší rozvoj vo vojensko-technickej oblasti a spolupráci na multilaterálnej úrovni (Turecko prejavilo záujem o vstup do Organizácie Šanghajskej spolupráce, kde sú členmi Čína, RF, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a Uzbekistan;
RF sa vďaka podpore Turecka stalo členom Organizácie islamskej
konferencie).
Rovnako podpísanie podobnej spoločnej deklarácie a obsah
agendy gréckeho premiéra K. Karamanlisa (od dohôd o spolupráci v boji proti terorizmu, cez obchodnú, zbrojársku a energetickú spoluprácu) počas návštevy Moskvy deň po Putinovej
návšteve Ankary odzrkadľuje dobrú úroveň aj súčasných gréckoruských vzťahov.

Turecko a západná Európa
Turecko je členom NATO od roku 1952. Po jeho pôvodnom
odpore voči plánom EÚ ustanoviť novú európsku bezpečnostnú a obrannú štruktúru bola v roku 2001 dosiahnutá dohoda
umožňujúca Turecku zohrávať úlohu vo vojenských operáciách
EÚ, ktoré využívajú prostriedky NATO (Berlín plus). Vzťahy
s USA sa upevnili po teroristických útokoch v USA 11. septembra 2001. Turecko podporilo vojenskú intervenciu USA v Afganistane a ako iniciátor bolo Turecko vo velení ISAF v rokoch
2002 a 2003. Rovnako počas krízy na Balkáne neuskutočnilo
žiadnu individuálnu akciu, ale zúčastnilo sa jej riešenia v rámci
operácií OSN a NATO. Politickou dilemou pre Turecko bola
vojna v Iraku. Vonkajšie vplyvy nútili Turecko aby podporilo
akciu, naproti tomu existoval odpor 90 % tureckého obyvateľstva. Vo vzťahu k USA išlo o povolenie vstupu 62 000 amerických vojakov do Turecka a otvorenie „severného frontu“ v plánovaných operáciách. Návrh bol zamietnutý tureckým parlamentom. V období začatia operácie však Turecko povolilo prelet
koaličných lietadiel a posilnilo svoju jednotku v Afganistane.
Je možné hodnotiť, že Turecko napriek rozdielnym názorom
na Irak a stredný Východ dokázalo zabezpečiť dobré vzťahy
s USA.
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Turecko po summite v Bruseli a pred začiatkom
vstupných rokovaní do EÚ
Na základe rozhodnutia Európskej rady na Bruselskom summite
zo 16. – 17. 12. 2005 sa očakáva začiatok prístupových rozhovorov
Turecka do EÚ v októbri 2005.66 Podľa analytikov by tento termín
mal byť dodržaný, ale jeho prípadné posunutie môžu ovplyvniť
niektoré faktory. Patrí k nim možnosť, ak by turecký parlament
neratifikoval dohodu a ak by Turecko nerozšírilo jeho dohodu
o colnej únii z roku 1995 na nové štáty EÚ, kam patrí aj Cyprus.
Znamenalo by to oficiálne uznanie Cypru (resp. uznanie gréckej
vlády v gréckej časti doposiaľ rozdeleného ostrova).
Je však predpoklad, že aj v tomto prípade by negociácie boli
dlhodobé a skončia najskôr v roku 2015. Európska únia okrem
iných zaradila dve dôležité podmienky pre priebeh negociácií:
 v prípade závažného a sústavného porušovania princípov slobody, demokracie, ľudských práv a vlády zákona môžu byť negociácie zastavené;
 aj po prístupe sa ráta s dlhodobým prechodným obdobím pri
zavedení voľného pohybu pracovnej sily.

66Conclusions on the EC on
Turkey [1]
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Z členských štátov EÚ získalo Turecko silnú podporu Spojeného kráľovstva, Nemecka, Talianska, Španielska, Belgicka, Poľska, Luxemburska a aj Grécka (napriek výhradám k cyperskej
otázke). Najväčší odporcovia boli Francúzsko, Rakúsko, Dánsko,
Cyprus a Holandsko, ktoré bolo v druhom polroku 2004 predsedníckou krajinou. Vo Francúzsku vládnuca únia UMP bola
v opozícii zo zásady a podporila návrh nemeckej únie CDU-CSU
udeliť Turecku iba „privilegované partnerstvo“ namiesto plného
členstva. Tento názor nezdieľal prezident Chirac, ale navrhol
k tureckému členstvu ku koncu negociácií francúzske referendum.
To by malo byť niekedy v roku 2013. Tento termín je ovplyvnený
aj skutočnosťou, že Francúzsko pripravuje v prvej polovici 2005
referendum o európskej ústave a kauza eventuálneho tureckého
členstva v EÚ by mohla viesť aj k zamietnutiu ústavy. Zo šéfov
vlád otvorene odmietol turecké členstvo iba rakúsky kancelár Wolfgang Schussel.
Pôvodne neoblomný postoj prezidenta Republiky Cyprus, ktorý
deklaroval 5. 11. 2004 a ktorý podmieňoval začatie prístupových
rokovaní s Tureckom jeho formálnym uznaním Cypru, bol napokon zmiernený stretnutím ministra zahraničných vecí Cypru
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s nemeckým kolegom J. Fischerom a Cyprus už ďalej netrval na
tejto podmienke.
Politická situácia vytvára podmienky k tomu, že Turecko bude
schopné dosiahnuť žiadaný pokrok v politických a ekonomických
reformách. Vládna strana práva a rozvoja (AKP) premiéra Erdogana získala vo voľbách v roku 2002 majoritu (368 kresiel z 550)
a ďalšie voľby sú plánované na rok 2007. Napriek tomu, že AKP
stratila v roku 2005 päť poslancov, čo zredukovalo jej majoritu na
363 z 550 parlamentných kresiel nie je predpoklad predčasných
volieb. Erdogan má pozíciu premiéra, ktorý zabezpečil ekonomický rast, dramaticky znížil infláciu a rozšíril občianske slobody.
Jeho pozícia bola posilnená aj víťazstvom strany AKP v lokálnych
voľbách v marci 2004. Negatívny dopad môžu mať požadované
poľnohospodárske reformy. Farmársky sektor vytvára v Turecku
12 % HDP a 35 % pracovných miest. Erdogan mal výraznú podporu tohto sektora. Ekonomickú stabilitu môže okrem prístupového procesu do EÚ ovplyvniť „stand by“ dohoda s Medzinárodným menovým fondom na roky 2005 – 2008.
Ekonomické analýzy predpokladajú, že Turecko udrží prírastky
HDP na 5 %, infláciu na 9% a zníži súčasné percento štátneho
dlhu, ktoré je 5,3 % HDP.67 Napätie môže vyvolať aj vplyv sekularistických strán, ktoré považujú prísľub AKP rešpektovať sekulárne zásady za rúško skrývajúce islamistickú agendu. V Turecku totiž okrem AKP pôsobí napríklad aj Strana prosperity ako
ďalšia vplyvná islamská strana. Obe tieto strany vznikli v roku
2001 ako nástupcovia zakázanej bývalej „Virtue party“ – Strany
cnosti).
Hoci základné zameranie tureckej politiky bude smerované
v rámci prístupového procesu do EÚ, kľúčovým zostane vývoj
vzťahov s USA.

Irak: Kurdská otázka
Kurdská otázka má pre Turecko dôležitý politický, bezpečnostný a pravdepodobne i ekonomický rozmer. Politické sny Kurdov
na irackom území sú vnímané ako možná hrozba pre územnú
integritu Turecka, keďže by mohlo dôjsť k „domino efektu“
alebo inému synergickému efektu s tureckými Kurdmi. Turecko
bolo rozčarované z toho, že USA neprinútili Kurdov premiestniť zvyšné základne militantnej strany kurdských pracujúcich zo
severných oblastí Iraku. Rovnako existujú obavy z príliš veľkej

67Economic

[2].
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68Turecko-iracko-americké

stretnutie z 11. januára t. r.
potvrdilo, že spoločná akcia
Turecka s USA a Irakom proti
Kurdom sa nepripravuje,
avšak zúčastnené strany sa
dohodli aspoň na spravodajskej spolupráci – pozn.
aut.
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autonómie Kurdov v bohatej naftovej oblasti Kirkúk. V priebehu rokov 2003 až 2004 existovali úvahy o možnej tureckej intervencii v severných oblastiach Iraku ako preventívnej akcii na zastavenie toku utečencov a na ochranu svojich hraníc. Turecko si
istým spôsobom nárokovalo na „právo intervenovať“, ale v koordinácii s USA.68 Z hľadiska deklarovaných záujmov súčasných
aktérov medzinárodného spoločenstva sú akékoľvek úvahy
o kurdskej nezávislosti, resp. štátnosti nereálne. Navyše N. Mustafa, poradca lídra jednej z 2 hlavných irackých kurdských strán
– Vlasteneckej únie Kurdistanu (PUK) – v januári 2005 uistil
všetky strany, že irackým Kurdom nejde o nezávislosť: hneď prvá z troch hlavných kurdských požiadaviek hovorí totiž o princípe federalizmu69.

69Ďalšími

princípmi sú:
1. žiadna teokracia; 2. vrátenie kurdských teroristov
do Kurdistanu. Okrem toho
aj októbrová (2004) návšteva šéfa Kurdskej demokratickej strany v Turecku ukázala, že hoci napätie s irackými Kurdmi môže pokračovať, existujú možnosti vyhnutia sa veľkej kolízii –
pozn. aut.

70Vo

voľbách 9. januára t. r.,
ktorých sa zúčastnilo 70 %
percent registrovaných voličov a asi 10 % nezaregistrovaných voličov, vyhral
s takmer 40 % rozdielom
pred ďalším druhým kandidátom v poradí Marwánom
Barghútím– pozn. aut.

71Vláda izraelského premiéra A. Šarona bola úspešne rekonštruovaná, pričom Š. Peres, jeden z architektov mierovej dohody
z Oslo z r. 1993 rovnako
ako M. Abbás, obsadil post
vicepremiéra a jeho strana
Socialistov sa stala najsilnejším vládnym koaličným
partnerom Likudu – pozn.
aut.
72Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a Taliansko –
pozn. aut.
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EÚ, Turecko a obnovenie mierového procesu
na Blízkom východe
Turecko a EÚ jednoznačne podporujú pokračovanie blízkovýchodného mierového procesu. Vývoj od odchodu J. Arafata až
po víťazstvo M. Abbása v prezidentských voľbách70, ktorým sa
definitívne potvrdila významná zmena v palestínskom vedení,
spolu s menšou, ale nezanedbateľnou vnútropolitickou zmenou
na izraelskej strane71, priniesli šancu obnoviť mierový proces na
Blízkom východe. To tohto procesu vstúpili obaja aktéri – únia
i Turecko. Na jednej strane, luxemburské predsedníctvo únie,
EK i samostatné diplomatické iniciatívy štyroch jej členov72
naviazali na záväzky EÚ ako jedného z aktérov Cestovnej mapy.
Na druhej strane, aktivity Turecka od návštevy delegácie na čele
s ministrom zahraničia A. Gulom až po návštevu premiéra
Erdogana na strednom východe v máji 2005 zasa ukázali, že
Turecko ako kľúčový sprostredkovateľ je prijateľné palestínskou
i izraelskou stranou a dokonca by mohla nájsť odozvu aj jeho
širšia vízia mierového procesu vrátane Sýrie a Jordánska. Určité
spojenie síl a nástrojov EÚ a Turecka by mohlo dosiahnuť lepšie výsledky než každá zo strán osamote.
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GRÉCKO
Úvod
Po voľbách v marci 2004 skončilo jedenásťročné obdobie vládnutia Panhelénskeho socialistického hnutia PASOK a od 10.
marca prevzala vládu konzervatívna vláda Strany novej demokracie premiéra Kostasa Karamanlisa. Hlavné úsilie vlády
bolo v priebehu roka zamerané na ekonomické reformy,
prípravu a priebeh olympijských hier. Výzvou bola otázka zjednotenia Cypru pred vstupom do EÚ a vplyvu Grécka na riešenie
tohto problému. Grécka vláda od začiatku vyhlasovala, že sa
bude snažiť o dobré vzťahy s Tureckom, ale podporí prípadný
vstup gréckej časti Cypru do EÚ oddelene od severnej tureckej
časti. Ako sa ukázalo v oddelenom cyperskom referende v apríli
2004, tento scenár sa napokon uskutočnil. Návrh OSN na zjednotenie Cypru do federatívneho usporiadania podporilo 65 percent tureckej časti ostrova, tri štvrtiny obyvateľov gréckej časti
boli proti. Napriek opodstatnenosti ich argumentov bol tento
krok tým horším riešením z hľadiska vstupu do EÚ. Do únie
vstúpila iba grécka časť, pričom EÚ hľadá možné cesty ekonomickej spolupráce s časťou tureckou. Predstavitelia medzinárodnej komunity vyjadrili sklamanie nad prístupom gréckej
časti, ale prijali situáciu ako demokratické rozhodnutie väčšiny.
Grécka vláda vyjadrila podporu gréckej časti Cypru. Zlepšenie
situácie môže nastať po tom, ako v prezidentských voľbách v tureckej časti vyhral Mehmed Ali Talat – proeurópsky orientovaný
politik, ktorý nahradil Raufa Denktaša (zakladateľa odtrhnutej
časti).
Vo vnútornom vývoji Grécka okrem všeobecne známeho
priebehu olympijských hier ekonomickú oblasť ovplyvnila kauza
podhodnotenia gréckeho deficitu za roky 2003 – 2004 až o 40 percent. Ide o ukazovateľ deficitu záväzný pre krajiny eurozóny –
deficit musí byť menší ako 3 percentá hrubého domáceho produktu a celková zadĺženosť menšia ako 60 percent. Aj keď Grécko zostalo jej členom, tento problém zhoršil jeho postavenie.

Grécko-turecké vzťahy
Pri politike voči Turecku vychádzalo Grécko z celkového procesu európskej integrácie. Napriek dlhodobým napätým vzťahom podporilo otvorenie prístupových rokovaní s Tureckom –
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pochopiteľne s dôrazom na to, aby Turecko splnilo všetky požiadavky na kandidátsku krajinu.
Dlhotrvajúcim sporom je spor o delimitáciu kontroverzného
šelfu v Egejskom mori, respektíve využívania jeho nerastného
bohatstva. 12. januára 2005 sa Grécko a Turecko opäť dostali do
menšej diplomatickej „potýčky“ kvôli incidentu s údajným vstupom tureckej armády do gréckych teritoriálnych vôd v oblasti
Imia, na ktorú si robia nárok obe strany. V roku 1996 sa kvôli
neobývaným ostrovčekom v tejto oblasti dostali obe krajiny takmer až na pokraj vojenského konfliktu. Následne, 24. januára sa
uskutočnila návšteva najvyššieho veliteľa gréckeho námorníctva
A. Antoniadisa v Ankare, ktorá je prvou oficiálnou návštevou
gréckeho predstaviteľa armády v Turecku a predpokladá sa, že ide
o súčasť rokovaní za zatvorenými dverami medzi oboma krajinami, ktoré prebiehajú zatiaľ bezvýsledne od začiatku januára. Spory
pretrvávajú aj v otázkach zakázaného tureckého spolku z gréckej
provincie Trácia s veľkou tureckou menšinou. Historicky spornú
otázku menšín sa nepodarilo vyriešiť od podpísania medzinárodnej dohody z Lausanne z r. 1923.
V tejto súvislosti je zaujímavá správa o tom, že turecká vláda
pripravuje novelizáciu zásadného bezpečnostno-politického dokumentu – Koncepcie národnej obrany. Tento dokument je
dopĺňaný pravidelne približne každých 4 až 5 rokov. Ide o tajný
dokument pripravovaný ministerstvom zahraničných vecí, Generálnym štábom a Národnou spravodajskou organizáciou. Tento
dokument by mal znamenať zásadný obrat v chápaní bezpečnosti z pohľadu Turecka v tom, že za najvážnejšiu hrozba pre bezpečnosť krajiny by mal považovať terorizmus a nie susedov
Turecka a táto nová koncepcia by po prvýkrát po dlhých rokoch
nemala spomínať Grécko ako vojenskú hrozbu73.

Grécko-macedónsky spor o názov Macedónska

73Defense

Spor pretrváva od vzniku Macedónska v roku 1993 a prijatia
názvu štátu Republika Macedónsko v ústave. Na základe gréckych
námietok, že uvedený názov môže implikovať územné, alebo iné
nároky na macedónsku časť Grécka bola doplnená Macedónska
ústava a od roku 1995 prebiehajú rozhovory oboch štátov pod
patronátom špeciálneho vyslanca OSN.
USA 4. 11. 2004 oficiálne oznámili, že uznávajú ústavný názov
Macedónska – Macedónska republika. Toto uznanie malo súvis-

News [3].
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losť s prípravou macedónskeho referenda o územných samosprávnych celkoch, ktoré potvrdilo väčšie právomoci albánskej
menšiny. Pod týmto uznaním bolo chápané, že USA podporujú
demokratické zmeny a zároveň uznávajú Macedónsko ako samostatný štát. Uvedený akt sa stretol s nadšením v Macedónsku
a zároveň s kritikou v Grécku. V apríli 2005 navrhol špeciálny
predstaviteľ OSN nové meno pre Macedónsko, v oficiálnych
dokumentoch uvádzané ako FYROM (Former Yugoslav Republic of
Macedonia)74.
ZDROJE
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[2] Economic Inteligence Unit: „Turkey 2005 – 2006“, http://www.eiu.com.
[3] New Turk Threat Paper Expected Soon, Defense News, January 3, 2005.
[4] SG/2097. „Greece, FYROM continue disccusions“,
http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sg2097.doc.htm, 12. 4. 2005.
[5] Vzťahy Turecka so Strednou Áziou,
www.mfa.gov.tr/MFA/ForeignPolicy/Regions/CentralAsia.
[6] Vzťahy Turecka s Kaukazom,
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74SG/2097, „Greece, FYROM continue disccusions“
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Rusko
Zahraničná politika
Zahraničná politika Ruskej federácie v roku 2004 ak aj nezískala,
tak minimálne načrtla určité strategické orientačné body. Myslíme
tým predovšetkým konsolidáciu postsovietskeho priestoru, prechod k reálnej mnohovektorovej politike, značné využívanie ekonomických nástrojov v zahraničnej politike, orientácia na depolitizáciu a pragmatizáciu vzťahov so Západom (čiže dôležité nie sú
spoločné hodnoty, ale spoločné záujmy a hrozby).
Naďalej pokračovalo fungovanie faktorov napomáhajúcich rastu
zahraničnopolitickej autority Ruska. Objektívne narastajúci rozkol
v západnom svete, vojna v Iraku, konkurencia o zdroje, rôzne chápanie podstaty a cieľov európskej integrácie dávali Rusku možnosť
ťažiť z týchto nezhôd a stimulovať súperenie o pozíciu Moskvy.
V roku 2004 Rusko začalo budovať mnohovektorovú stratégiu
svojej zahraničnej politiky. Početné stretnutia ruských predstaviteľov s lídrami krajín Ázie, Afriky, Latinskej a Južnej Ameriky do251
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kazujú, že ruská elita sa zamerala na podporu snahy ázijských a juhoamerických štátov zvýšiť svoj medzinárodný právny štatút výmenou za upevnenie ruských zahranično-ekonomických pozícií.
Pokračovali snahy o upevňovanie pozícií Ruska v priestore Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ).
Stredná Ázia
V tomto regióne sa Rusko snaží o posilnenie svojho vplyvu ako
prostredníctvom bilaterálnych vzťahov, tak aj prostredníctvom
medzinárodných vojensko-politických organizácií ako napríklad
Šanghajská organizácia spolupráce a Organizácia Dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB). V tomto kontexte môžeme za
úspech považovať vytvorenie ruskej leteckej základne v Kirgizsku
(Kant) a transformáciu 201. motostreleckej divízie na 4. vojenskú
základňu v Tadžikistane. Letecká základňa v Kante má fungovať
ako leteckým komponent Kolektívnych síl rýchlej reakcie stredoázijského regiónu ODKB. Čo sa týka Uzbekistanu, ktorý nie je
členom ODKB, tu nastal značný rozvoj bilaterálnych vzťahov –
obzvlášť po tom, ako Rusko ponúklo svoju pomoc po teroristických útokoch v marci 2004.
ˇ Kaukaz
Juzný
Spomínaný región je dôležitý pre Rusko predovšetkým tým, že sa tu
nachádzajú až tri jeho vojenské základne (Gruzínsko – Batumi
a Achalkalaki, Arménsko – 106. vojenská základňa) a že tu existujú
takisto tri „zmrazené“ separatistické konflikty (Náhorný Karabach,
Južné Osetsko a Abcházsko), v riešení ktorých je Rusko zaangažované. Prudko sa zhoršili vzťahy Ruska a Gruzínska po zvolení
Michaila Saakašviliho za prezidenta. Saakašvili sa začal angažovať
v otázke zabezpečenia odchodu ruských vojsk z Gruzínska v čo
najkratšom čase a v otázke zjednotenia krajiny. Kľúčovým spojencom Ruska na Južnom Kaukaze naďalej ostáva Arménsko.
Ukrajina
Najťažšou skúškou pre Rusko boli ukrajinské prezidentské voľby
(november – december 2004). Tie presne poukázali na stereotyp
v povedomí ruskej politickej elity: „Rusko nemôže existovať bez
Ukrajiny“. Je veľmi otázne, prečo Rusko tak aktívne podporovalo
vládneho kandidáta Viktora Janukoviča. Veď práve za Janukoviča
sa ruské investície na krajine dostali na najnižšiu úroveň za posled252
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né roky. Je možné, že Putin dúfal, že takýmto spôsobom naďalej
ostane pri moci kyjevsko-dnepropetrovská vplyvná skupina, ktorá
je pri moci už od začiatku existencie suverénnej Ukrajiny. To by
však v prípade zvolenia Janukoviča nebolo možné, keďže ten je
predstaviteľom doneckej vplyvnej skupiny. Preto je možné vyvodiť
záver, že Kremeľ nedúfal, že takýmto spôsobom udrží pri moci
predchádzajúcu vládnu garnitúru, ale v každom prípade si chcel
uchovať vplyv na strategické rozhodnutia Kyjeva (ktoré až do
prezidentských volieb mal) a čo by v prípade zvolenia za prezidenta Viktora Juščenka nebolo možné.
Severoatlantická aliancia
Ruská vojenská spolupráca s NATO sa dostala na vyššiu úroveň po
tom, ako bola v apríli 2004 podpísaná Dohoda o vytvorení ruskej
styčnej skupiny v NATO SHAPE a následne bola rozšírená Misia
NATO v Moskve. Následne v júni 2004 vtedy ešte prvý zástupca
náčelníka generálneho štábu OS RF Balujevskyj vyhlásil, že Rusko
vytvorí brigádu zameranú na účasť na mierových operáciách
spoločne s NATO. [10] Čiže môžeme konštatovať, že v roku 2004
prebiehala akcelerácia vojenskej spolupráce.
Oveľa zložitejšiu problematiku predstavuje politická sféra.
Napriek tomu, že ruskí predstavitelia nehodnotia rozširovanie
NATO na východ ako vojenskú hrozbu pre Rusko, vzťah k tomuto procesu naďalej ostáva negatívny. Minister obrany Sergej Ivanov
dokonca vyhlásil, že Rusko prehodnotí svoje vojenské plánovanie,
pokiaľ na území Pobaltských republík bude dislokovaná infraštruktúra NATO. [4] Avšak v apríli 2004 generálny tajomník NATO
Jaap de Hoop Scheffer počas svojej návštevy v Moskve vyhlásil, že
NATO nepočíta s rozmiestnením svojej infraštruktúry na území
Pobaltských štátov. [3]
Ďalším problémom, ktorý znepokojuje Rusko, je podpísanie
Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe (KOS) tromi
pobaltskými štátmi. Tie zatiaľ tak neurobili a NATO spája podpísanie KOS s podmienkou odsunu ruských základní z Moldavska
a Gruzínska. Ruská oficiálna pozícia znie, že otázka vojenských základní je bilaterálnou záležitosťou Ruska a týchto dvoch štátov. [5]
V žiadnej z týchto otázok nenastal počas roka 2004 žiadny pokrok.
Nedostatkom ruskej zahraničnej politiky je to, že na najvyššej
úrovni sa zachovala stará tradícia stretnutí so zahraničnými partnermi. „Priateľov“ Helmuta a Billa nahradili priatelia Gerhard a George,
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ale samotná podstata sa nezmenila – personifikácia vzťahov ostala
charakteristickým príznakom zahraničnej politiky Kremľa. Výsledkom je, že zahraničnú politiku Ruska definuje úzky okruh osôb
(blízkych prezidentovi). A pri všetkej ich (možnej) profesionalite je to
pre realizáciu zahraničnej politiky eurázijskej mocnosti málo.

Vnútorná politika
Môžeme jednoznačne povedať, že v dobe konca roku 2003 a počas celého roka 2004 ruský prezident Vladimír Putin uskutočnil
rázne kroky pre posilnenie moci federálneho centra. O posilnení
moci môžeme hovoriť už v decembri 2003, keď proprezidentská
politická strana „Jedinaja Rossija“ (Jednotné Rusko) získala väčšinu
miest v Štátnej dume a týmto prakticky dostala parlament pod
svoju kontrolu. Putinove postavenie sa ešte viac upevnilo po prezidentských voľbách (marec 2004), v ktorých jednoznačne zvíťazil.
Počas celého roka západné a ruské médiá diskutovali o „afére
Jukos“. Ich vyjadrenia môžeme rozdeliť na dve skupiny: podľa jedných ide jednoznačne o porušovanie ľudských práv, ohrozovanie
liberálnej ekonomiky a posilnenie autoritatívnych tendencií v Rusku; podľa druhých ide predovšetkým o potrestanie kriminálneho
činu v súvislosti s daňovými únikmi a preto nie je potrebné o tom
diskutovať. Veľmi ťažko sa to posudzuje, pokiaľ disponujeme len
verejnými materiálmi, ale jednoznačne môžeme tvrdiť, že zatknutie Chodorkovského len zvýšilo kredit Putina v Rusku a že to čo sa
deje s Jukosom, nie je v žiadnom rozpore s ruskými zákonmi.
Najväčšie a zároveň najsenzačnejšie zmeny prišli po teroristickom
útoku v Beslane (Severné Osetsko), keď zahynuli stovky ľudí. Vtedy
Putin deklaroval, že budú prijaté centralizované opatrenia (zrušenie
princípu priamej voľby gubernátorov, ...), ktoré by mali napomôcť
zvýšeniu efektivity v sfére boja proti terorizmu. Väčšina týchto opatrení bola ošetrená príslušnými zákonmi do konca roka 2004.
Hlavnou zmenou bolo zrušenie princípu priamej voľby gubernátorov. Predtým boli volení priamym hlasovaním v príslušnom subjekte federácie, v súčasnosti ich kandidatúry navrhuje prezident Ruska
a následne podliehajú schváleniu v regionálnych parlamentoch. Pokiaľ
je prezidentský kandidát opakovane odmietnutý, je možné regionálny
parlament rozpustiť. Takisto bol schválený zákon o tom, že parlamentné voľby budú prebiehať len podľa proporcionálneho princípu (na základe straníckych zoznamov) a že parlamentné strany budú potrebovať
na svoju registráciu až 50 000 členov (predtým 10 000).
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Názory na Putinove iniciatívy sa rôznia. Väčšina expertov tvrdí, že
ide predovšetkým o oslabenie demokracie v Rusku. Skúsme sa však
pozrieť na situáciu v Rusku, keď sa k moci dostal Vladimír Putin
(2000). V roku 2000 existovala hrozba rozbitia federácie, množili sa
teroristické útoky, narastal zahraničný dlh Ruska, nevyplácali sa
výplaty a dôchodky, miestni gubernátori si robili v svojich „otčinách“,
čo len chceli (bol problém s odvádzaním daní do federálneho rozpočtu, rozkrádali sa regionálne rozpočty). Ak k tomu prirátame obrovskú
korupciu a rozvoj organizovaného zločinu, tak dostaneme skutočne
pochmúrny obraz. Putin vidí za týmto všetkým predovšetkým oslabenie moci a oslabenie moci logicky znamená oslabenie štátu. Všetkými
krokmi, ktoré realizuje, sa snaží posilniť federálnu moc a tým aj štát.
ˇ ˇ
Cecensko
Bezpečnostná situácia v Čečensku zostávala aj počas roka 2004
nepokojnou. Napriek tomu, že Putin zvolil pri riešení krízy princíp
„čečenizácie“ čečenského konfliktu, situácia sa len veľmi pomaly
stabilizuje. Tento proces bol sprevádzaný počas celého roka 2004
teroristickými aktmi po celom Rusku (Moskva, únosy lietadiel, Beslan). Jenou z odpovedí Moskvy bola likvidácia čečenských separatistických lídrov: ako príklad môžeme uviesť likvidáciu Zelimachana
Jandarbieva v Katare.
V súčasnosti nesie zodpovednosť za operácie a velenie v Čečensku Ministerstvo vnútra. Čo sa týka počtov vojakov v Čečensku tie sa
síce znížili, ale stále ostávajú na vysokej úrovni – okolo 11 000 príslušníkov Vnútorných vojsk Ministerstva vnútra, okolo 30 000 –
40 000 príslušníkov jednotiek Ozbrojených síl Ruskej federácie a nešpecifikovaný počet jednotiek Federálnej služby bezpečnosti. [7]
V rámci „čečenizácie“ konfliktu bola schválená čečenská ústava
a následne bol zvolený aj čečenský prezident (Achmad Kadyrov).
Ten vyhlásil amnestiu pre separatistov, ktorí neboli zamiešaní v ťažkých zločinoch, čo znamenalo, že na stranu promoskovskej čečenskej vlády prešlo veľké množstvo bývalých geríl.
Achmad Kadyrov bol zavraždený 9. mája 2004 počas teroristického
útoku, za ktorý prevzal zodpovednosť v súčasnosti najhľadanejší
terorista Šamiľ Basajev. Ten je zodpovedný prakticky za všetky teroristické akty v roku 2004. Následne bol zvolený za prezidenta Čečenska
Alu Alchanov (bývalý minister vnútra Čečenska). V súčasnosti v Čečensku existujú tri tzv. „silové centrá“: Alu Alchanov, syn nebohého
Achmada Kadyrova Ramzan Kadyrov a jeho služba bezpečnosti
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prezidenta a skupina poľných veliteľov, z ktorých sú najcharizmatickejší Šamiľ Basajev a Doku Umarov (Aslan Maschadov bol zabitý
v marci 2005). Je však otázkou, dokedy dokážu navzájom spolupracovať Alchanov a Kadyrov, keďže obaja sú veľmi ambiciózni.
Vojenská reforma
Vojenská reforma bola aj počas roka 2004 prioritou Ozbrojených
síl Ruskej federácie (OS RF). Napriek tomu, že v určitom období
bola spomalená kvôli napätiu medzi ministrom obrany Sergejom
Ivanovom a konzervatívnym náčelníkom generálneho štábu Anatolijom Kvašninom. Po odvolaní Kvašnina v júli 2004 a následnom
vymenovaní Jurija Balujevského za náčelníka generálneho štábu, sa
tempo reformy zrýchlilo.
Bola posilnená civilná kontrola nad ozbrojenými silami. 29. apríla
2004 Štátna duma schválila novelu zákona „O obrane“, ktorá
zmenšila rolu generálneho štábu v procese kontroly ozbrojených síl.
Početnosť OS RF bola znížená na zhruba 1 milión vojakov (z pôvodných 1 212 000).
Hlavným bodom reformy bola a naďalej ostáva profesionalizácia.
Po úspešnom experimente s 76. výsadkovou divíziou, boli vypracované a realizované ďalšie iniciatívy. Podľa vyhlásení Ivanova by mali
ku koncu roka 2007 tvoriť profesionálne jednotky až polovicu OS RF.
[1] Predovšetkým sa má jednať o námorné/špeciálne jednotky, vnútorné a pohraničné vojská. Profesionáli už pôsobia v Tadžikistane
a Abcházsku a v roku 2005 by mala byť profesionalizovaná 42. motostrelecká divízia, ktorá je a bude dislokovaná v Čečensku.
Profesionalizácia sa začala realizovať v roku 2004 aj vo Vnútorných
vojskách Ruskej federácie (VVRF). V rozmedzí rokov 2004 – 2007
by malo vo VVRF pôsobiť 12 500 profesionálov, začínajúc 46. brigádou špeciálneho určenia, ktorá je taktiež dislokovaná v Čečensku.
V roku 2006 by mali byť VVRF premenované na Národnú gardu. [2]

Bielorusko
Vnútorná politika
Hlavným vnútorným trendom v Bielorusku v roku 2004 bolo upevňovanie moci Alexandra Lukašenka a snahy o zaistenie možnosti jeho
ďalšieho zvolenia. Táto snaha slávila úspech v októbri 2004, keď sa
väčšina obyvateľov Bieloruska vyslovila za schválenie referenda, na
256

Viktor KOVAĽOV

1

základe ktorého môže Lukašenko opäť kandidovať v prezidentských
voľbách (v roku 2006). Napriek tomu, že v skutočnosti hlasovalo za
referendum len 48,4 % ľudí, je viac než pravdepodobné, že Lukašenko zvíťazí aj v ďalších voľbách. [8] V krajine totiž vôbec neexistuje žiadna konkurencieschopná opozícia, opozičné politické strany
sú marginalizované a médiá sú pod kontrolou moci. Riziko pre
Lukašenka stratiť moc cestou straty podpory zo strany Ruska alebo
prostredníctvom ekonomickej krízy zostáva nízke.

Zahraničná politika
Môžeme konštatovať, že v roku 2004 sa Lukašenko snažil o „oteplenie“ vzťahov s Európskou úniou. Jednoznačne sa zmäkčila jeho
rétorika voči Západu, ale žiadne vnútroštátne zmeny realizované
neboli. Čiže vzťahy s EÚ ostávajú na tej istej úrovni.
Prioritou zahraničnej politiky Bieloruska naďalej ostávajú vzťahy
s Ruskom napriek tomu, že Lukašenko neraz verejne kritizoval niektoré aspekty ruskej politiky. Ako príklad môžeme spomenúť ruskobieloruskú plynovú krízu, nezhody okolo Spoločnej únie Bieloruska
a Ruska. Cieľom jeho kritiky bola predovšetkým snaha ukázať sa
ako obranca bieloruskej nezávislosti a životných záujmov krajiny. Čo
sa týka budovania spoločného štátu, rok 2004 len poukázal na absolútne rôzne videnie jeho budúcnosti oboch strán.

Vojenská spolupráca s Ruskou federáciou
Vojenská spolupráca prebiehala oveľa bezproblémovejšie než boli
politické vzťahy s Ruskou federáciou. Treba spomenúť, že práve
na základe bilaterálnych vzťahov je realizované zaistenie bezpečnosti v tzv. Východoeurópskom regióne kolektívnej bezpečnosti Organizácie Dohody o kolektívnej bezpečnosti. Ide predovšetkým o tzv. „regionálnu skupinu vojsk. Do zostavy skupiny boli
zaradené Ozbrojené sily Bieloruska a jednotky Moskovského vojenského okruhu Ozbrojených síl RF (údajne aj Baltickej námornej
flotily a Kaliningradskej operačnej strategickej skupiny). [6]
Až dodnes sa rôznia názory na početnosť tejto vojskovej skupiny
– zdroje hovoria o 200 000 až 250 000 vojakoch. Skupina nie je dislokovaná na území Bieloruska, ale jednotlivé jednotky pôsobia
v rámci vlastných veliteľstiev a len v prípade vojnového stavu sa
predpokladá ich spoločné velenie. Vzhľadom na fakt, že 10. novembra 2004 ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon „O ratifikácii dohody medzi vládou Ruskej federácie a vládou Bieloruskej
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republiky o spoločnom tylovom zabezpečení regionálnej skupiny
vojsk Ozbrojených síl Ruskej federácie a Bieloruskej republiky“,
môžeme konštatovať, že táto skupina existuje nielen „na papieri“.
Financovanie regionálnej skupiny sa realizuje z tých rozpočtov,
ktoré vyhradzujú Rusko a Bielorusko na zabezpečenie národných
ministerstiev obrany. Okrem toho sa využívajú určité prostriedky aj
z rozpočtu Spoločného štátu Ruska a Bieloruska.
Čo sa týka jednotného systému protivzdušnej obrany (PVO), ten
existuje zatiaľ len v rámci vojenskej spolupráce so všetkými krajinami SNŠ. Nie je však pod jednotným velením a preto v súčasnosti ruská aj bieloruská strana intenzívne pracujú na tom, aby čo
najskôr začal fungovať jednotný systém PVO pre Rusko a Bielorusko. O tomto svedčí aj rozhodnutie ruskej strany týkajúce sa
plánu poskytnúť Bielorusku v roku 2005 raketové systémy S-300
v hodnote okolo 13 miliónov dolárov. [9]

Moldavsko
Vnútorná politika
Počas roka 2004 na politickej scéne naďalej dominovala Komunistická strana Moldavska na čele so svojím lídrom, súčasným prezidentom Vladimírom Voroninom. Komunistická strana má svojho
kandidáta na prezidentskom poste, disponuje väčšinou vládneho
kabinetu a kontroluje aj moldavský parlament. Takým spôsobom si
mohol byť prezident Voronin jednoznačne istý svojím postavením.
Napriek tomu, že daný trend jednoznačne napomohol udržaniu politickej stability v Moldavsku, komunisti sa nachádzali pod neustálym
tlakom prameniacim zo skutočnosti, že v roku 2005 sa mali konať
parlamentné voľby (v súčasnosti sú už známe výsledky – Komunistická strana v nich zvíťazila, ale nezískala toľko hlasov (61 z 101),
aby mohla samostatne zvoliť prezidenta republiky). [11]

Zahraničná politika
Rok 2004 bol v oblasti zahraničnej politiky Moldavska charakteristický predovšetkým tým, že z jednej strany sa Moldavsko pokúšalo
o hlbšiu integráciu s Európskou úniou, z druhej strany sa však dramaticky zhoršili vzťahy s Ruskou federáciou (obzvlášť po odmietnutí Moldavskom tzv. „Kozákovho memoranda“ – ruská iniciatíva
o vyriešenie podnesterského konfliktu).
258

Viktor KOVAĽOV

1

Pozitívom zahraničnej politiky Moldavska bolo, že počas roka 2004
bol finalizovaný Akčný plán, ktorý umožní vytvoriť pre Moldavsko
základ pre jeho účasť v iniciatíve EÚ – „Európska susedská politika“.
Negatívom je, že vyhliadky pre ďalšie zbližovanie sa Moldavska s EÚ
sú limitované. Aj počas roku 2004 Komunistická strana opakovane
deklarovala svoj cieľ – „proeurópsku politiku“, ale preukázala veľmi
málo vôle akceptovať politické reformy, ktoré Únia požaduje.
Vzťahy s Ruskou federáciou sa zhoršili predovšetkým kvôli dvom
príčinám. Prvou z nich je samozrejme odmietnutie ruskej iniciatívy
týkajúcej sa riešenia konfliktu v Podnestersku. Projekt predpokladal
federalizáciu Moldavska a širokú autonómiu pre Podnestersko. Toto
však pravdepodobne nevyhovovalo moldavskej vládnucej elite. Druhou príčinou je vyvolávanie diskusií (predovšetkým na pôde OBSE)
o odchode ruských vojsk z Podnesterska (v súčasnosti je tam okolo
1 400 vojakov, úlohou ktorých je strážiť obrovský sklad zbraní
v Podnestersku a okrem toho je v konfliktnej zóne nasadený ruský
prápor v rámci mierových vojsk – 500 vojakov) moldavskou stranou. [5] Vzájomné vzťahy sa pravdepodobne nezlepšia ani v strednodobej budúcnosti.

Podnestersko
V roku 2004 sa napätie medzi Moldavskom a Podnesterskom prudko vyostrilo, keď podnesterská vláda vydala pokyn na uzavretie moldavských škôl s moldavským vyučovacím jazykom. Naďalej ostáva
v nedohľadne riešenie týkajúce sa budúceho štatútu Podnesterska.
Moldavská strana požaduje fundamentálnu zmenu formátu rokovaní, s čím zas kategoricky nesúhlasí ruská a podnesterská strana.
Cieľom Moldavska je, aby patronát nad riešením konfliktu prevzali
NATO a EÚ a práve v tejto súvislosti požaduje čo najskorší odchod
ruských jednotiek. Ako však ukázal summit OBSE v decembri 2004
(Sofia), Rusko zatiaľ o tom odmieta čo i len diskutovať.

Záver
Návšteva a rokovania ruského prezidenta Vladimíra Putina v februári 2005 v Bratislave jednoznačne poukázali na fakt, že Slovenská republika a Ruská federácia prekonali krízu vo vzájomných
vzťahoch, ktorá nastala po parlamentných voľbách v roku 1998,
keď si Slovensko zvolilo za strategický cieľ členstvo v NATO
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a EÚ. V súčasnosti sú politické rusko-slovenské vzťahy na korektnej úrovni. Čo sa týka ekonomických vzťahov, tie neustále pozitívne napredujú. Slovensko je maximálne zainteresované v dobrých vzťahoch s Ruskom aj kvôli tomu, že jeho ekonomika je
závislá na dodávkach energetických surovín práve z Ruska.
Čo sa týka Bieloruska, Slovensko aktívne podporuje hnutia bojujúce za ľudské práva v tomto štáte a bude sa i ďalej snažiť takýmto spôsobom napomôcť šíreniu demokratických hodnôt v Bielorusku.
V prípade Moldavska je možné aktívnejšie angažovanie sa Slovenska v riešení podnesterského konfliktu – obzvlášť v prípade,
pokiaľ zodpovednosť za riešenie konfliktu prevezme v budúcnosti NATO alebo Európska únia.
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Úvod
Ukrajina počas celého roka 2004 priťahovala pozornosť ako západných krajín, tak aj Ruskej federácie. Kým na začiatku roka a počas
prvej polovice roka príčinou záujmu bola tzv. „ústavná“ alebo „politická“ reforma na Ukrajine a škandalózna privatizácia, tak v druhej
polovici išlo predovšetkým o prezidentské voľby. Ich výsledok znamenal, že po prvýkrát nebol v postsovietskom priestore prezident
vybraný jeho predchodcom, resp. úzkou skupinou ľudí, ale bol zvolený v demokratických voľbách.
Aby sme však dokázali pochopiť, čo sa reálne počas roka 2004 na
Ukrajine dialo, musíme si uvedomiť, že na Ukrajine bola vždy
ekonomika tesne prepojená s ekonomickými záujmami určitých tzv.
vplyvných skupín, ktoré mali a majú zastúpenie vo vláde, parlamente
alebo v sekretariáte prezidenta (predtým kancelária prezidenta).
Preto je mojou snahou najprv podrobne rozobrať tieto vplyvné
skupiny a až potom analyzovať to, čo sa stalo počas roka 2004.

Vplyvné skupiny na Ukrajine
Tzv. vplyvné skupiny na Ukrajine môžeme rozdeliť na dnepropetrovskú, doneckú, kyjevskú a charkovskú. [1] Táto klasifikácia je
podmienečná, keďže spomínané skupiny vôbec nie sú jednotnými
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štruktúrami. Sú tvorené niekoľkými spoločnosťami, ktoré môžu
spolupracovať rovnako ako si navzájom konkurovať a súperiť.
Dnepropetrovská vplyvná skupina
Dnepropetrovská vplyvná skupina

Viktor Pinčuk

Derkačovci

Spoločnosť
Privat

Júlia
Timošenkovová

Za hlavného hráča dnepropetrovskej vplyvnej skupiny je považovaný Viktor Pinčuk (zať bývalého prezidenta Ukrajiny Leonida
Kučmu). Za ekonomické jadro jeho „impéria“ je považovaný koncern „Interpipe“, ktorý sa zaoberá predovšetkým výrobou potrubí
a predajom plynu. Do koncernu „Interpipe“ patria predovšetkým:
banka „KreditDnepr“, firmy „Trubotrejd“, „Belinterpipe“, „Logimpex“ (registrovaná na Cypre) a celý rad spoločností so zahraničným
kapitálom. Interpipe vlastní celý rad metalurgických závodov.
Okrem toho sa Interpipe prostredníctvom „Industriálneho sojuzu“, ktorý založil spoločne s doneckým oligarchom Rinatom
Achmetovom, stal spoluvlastníkom (po škandalóznom konkurze)
najväčšieho metalurgického závodu v Európe – „Krivorožstali“
(v súčasnosti prebieha súd, ktorý má vyniesť verdikt, či je možné
tento závod reprivatizovať). Interpipe má svoje záujmy aj v Bielorusku v Mogilevskom metalurgickom závode a taktiež vlastní
spoločnosť mobilných telekomunikácií – Kyjevstar GSM. [2]
Za zmienku stojí aj Pinčukove mediálne impérium. Vlastní jedny
noviny („Fakty“), štyri televízne kanály („ICTV“, „STB“, „Nový
kanál“, „11 kanál“) a jednu rozhlasovú stanicu („Dovira“).
Čo sa týka politickej podpory v parlamente, tú mu zaisťovala
predovšetkým politická strana „Sociálno-demokratická strana
Ukrajiny“ (SDSU), ktorá bola produktom Viktora Medvedčuka
(bývalý predseda kancelárie prezidenta Kučmu – zástupca kyjevskej
vplyvnej skupiny). No a samozrejme netreba zabúdať, že je zaťom
bývalého prezidenta Kučmu, čiže mal tú najsilnejšie lobby, akú len
mohol mať.
Druhým vplyvným dnepropetrovským rodinným „klanom“ je
„klan Derkačovcov“. Na čele stojí blízky priateľ Leonida Kučmu –
Leonid Derkač a jeho syn Andrej Derkač (poslanec v parlamente).
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Biznis Derkačovcov je menší ako Pinčukov, ale až donedávna sa to
kompenzovalo širokými lobistickými možnosťami. Andrej Derkač
je majiteľom holdingu „Ukrajinskaja press-gruppa“, do ktorého
spadá „Komsomoľskaja pravda na Ukrajine“, „Moskovský komsomolec na Ukrajine“, „Argumenty a fakty na Ukrajine“, „Telenedeľja“ a „Delovaja nedeľja“. Okrem toho im patria aj noviny „Kyjevskyj telegraf“ a internetový server „Versiji“.
Derkačovci patria medzi lobistov záujmov ruských podnikateľov na Ukrajine. Práve oni spoločne s charkovskou „Ukrsibbankou“ dotiahli na Nikolajevský hlinozemný závod ruskú spoločnosť
„Sibirskyj aľuminij“. Politickú podporu v parlamente im zaisťovala
SDSU.
Ďalšou gigantickou spoločnosťou z dnepropetrovskej vplyvnej
skupiny je spoločnosť „Privat“. O reálnych základoch jej biznisu je
veľmi málo známe a za faktických vlastníkov sú považovaní G. Bogoľubov, I. Kolomojskyj a A. Martinov. Spoločnosť vlastní niekoľko bánk a množstvo závodov z najrozličnejších odvetví priemyslu. Údajne bol jej hlavným politickým predstaviteľom a lobistom Viktor Medvedčuk. [3]
Donecká vplyvná skupina
Na rozdiel od dnepropetrovskej vplyvnej skupiny si donecké spoločnosti prakticky vôbec nekonkurujú. Ide o konglomerát štruktúr,
ktoré vzájomne koordinujú svoju činnosť. Kostru tohto konglomerátu tvoria spoločnosti, ktoré začínali ako veľkí traderi na trhu
uhlia, ocele a plynu a v súčasnosti sú viac známe ako akcionári
vedúcich doneckých závodov a podnikov. Medzi nimi vyčnieva tzv.
„pult ISD“ (samotný „Industriálny sojuz Donbasu“ a jeho dcérske
štruktúry – „Donecký sojuz“, akcionár ISD – „Vizavi“, švajčiarska
spoločnosť „Leman Commodities“) a taktiež iné spoločnosti,
spomedzi ktorých sú najväčšie „ARS“ (Igor Gumenjuk), „Embroll
Ukrajina“, „Danko“ (Sergej Momot), „Lux“. Finančné toky idú cez
„Dongorbank (Rinat Achmetov).
Veľmi veľkú úlohu v manažmente aktív skupiny zohráva spoločnosť „System Capital Management“ (Rinat Achmetov). Podľa
dostupných zdrojov sa táto spoločnosť zaoberá „analytickými
službami pre celý rad vedúcich doneckých korporácií“. Okrem
toho jej predstavitelia sú predsedami dozorných rád veľkých závodov a podnikov patriacich vyššie spomínaným spoločnostiam.
Čiže logicky predstavujú záujmy väčšiny ich akcionárov.
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Finančné toky prechádzajú cez „Dongorbank“

Právne prepojenia medzi týmito všetkými štruktúrami sú ťažko
pochopiteľné. Jednoznačne môžeme povedať len že v „pulte ISD“
sú kľúčovými postavami Vitalij Gajduk a predseda predstavenstva
Sergej Taruta, kým vo všetkých ostatných spoločnostiach je to Rinat Achmetov.
Taktiež sa dá len predpokladať reálny vplyv Achmetova na činnosť konglomerátu vrátane ISD. Je evidentné, že všetky tieto
štruktúry sa správajú v biznise viac než autonómne. Tiež je však
zrejmé, že hlas Achmetova nie je pre nich rozhodne tým „najposlednejším“ a v mnohých otázkach (predovšetkým politických)
je rozhodujúcim.
Politickú podporu v parlamente má donecká vplyvná skupina
zaistenú prostredníctvom politickej frakcie „Regióny Ukrajiny“ a až
donedávna sa hovorilo, že Rinat Achmetov „disponuje svojím
vlastným premiérom“ (Viktor Janukovič). [4]
Kyjevská vplyvná skupina
Táto skupina vznikla začiatkom 90. rokov, keď Surkis, využijúc
svoje rodinné kontakty v USA, založil cez zahraničné firmy „Berli
management“ a „Newport management“ viacprofilový koncern
s názvom „Národný investičný fond Ometa 21. storočia“, a.s. Išlo
predovšetkým o pyramídovú hru. Medzi zakladateľmi „Omety“
boli (a sú): Medvedčuk Viktor, Surkis Grigorij, Surkis Igor, Zgurský Valentín, Karpenko Juryj, Gubskyj Bohdan, Ljach Juryj.
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Začiatkom roku 1994 „Ometa 21. storočia“ vytvorila a.s. „Priemyselno–finančný koncern „Slavutič“. Medzi jeho zakladateľmi
bolo spomínaných 7 osôb a spoločnosť „Newport management“,
ktorá je zaregistrovaná na Panenských ostrovoch. Koncern sa špecializoval na dodávky energií, spracovanie ropnej produkcie, predaj
zrna, cukru, kovov, atď.
Počas druhej polovice 90. rokov sa „kyjevský klan“ sústredil na
elektroenergetiku. Veľmi dôležitú úlohu tu zohrali priateľské
vzťahy Surkisa staršieho so vtedajším predsedom vlády Ukrajiny
Valerijom Pustovojtenkom. Na jeseň 1998 na základe direktívy
predsedu vlády boli „Ukrajinskej kreditnej banke“ (členom predstavenstva je Grigorij Surkis) odovzdané štátne balíky akcií (25 %)
regionálnych energetických spoločností Kirovogradskej, Ternopoľskej a Chersonskej oblasti.
Začiatkom roku 1999 boli pod kontrolou Surkisa staršieho a jeho partnerov prakticky všetky energetické podniky Západnej Ukrajiny, Černigovskej a Sumskej oblastí (okrem spomínaných spoločností – Sumyoblenergo, Černigovoblenergo, Prikarpatoblenergo). Údajne v súčasnosti už Surkisova spoločnosť vlastní aj Kyjevské, Záporožské a Dnepropetrovské oblenergo a hovorí sa dokonca o Záporožskej atómovej elektrárni, ktorá vyrába Ľ elektrickej energie v krajine.
Podľa dostupných údajov ovláda skupina kontrolné balíky
akcií väčšiny prístavov Ukrajiny, vrátane Chersonu, Nikolajeva,
Odesy. Cez Ukrajinskú kreditnú banku kontroluje skupina „Záporožský závod ferosplavov“, kombinát „Dneprospecstaľ“,
mnohé lodenice.
Jadro organizácie a jej mozgové centrum predstavuje 7 spomínaných osôb, ktorí sú zakladateľmi, majiteľmi alebo spolumajiteľmi väčšiny obchodných a iných štruktúr klanu. Finančné toky
prechádzajú cez Ukrajinskú kreditnú banku. Základ pyramídy tvoria komerčné štruktúry – „Ometa 21.storočia“, koncern „Slavutič“,
SP „Dynamo Atlantik“. Právne zabezpečenie zabezpečuje
advokátska spoločnosť „IBM“. Základnou lobistickou štruktúrou
je Národná asociácia búrz. Jej prezidentom je Bohdan Gubskyj –
generálny riaditeľ koncernu „Slavutič“.
Skupina je aktívna aj na mediálnom trhu. Kontrolný balík akcií
TV programu „Itera“ sa nachádza v rukách Surkisa. Klan taktiež
kontroluje TV programy PNK a UT2 a (údajne) aj noviny „Kyjevskyje vedomosti“, „Zakon i biznes“, niekoľko rádiostaníc.
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Veľmi dôležitým nástrojom v rukách skupiny ostáva futbalový
klub „Dynamo Kyjev“, ktorý je považovaný za atribút národnej
hrdosti, čiže je s jeho pomocou možné ovplyvňovať verejnú
mienku.
Medzi popredných „politických“ predstaviteľov skupiny patrí
Viktor Medvedčuk (bývalý predseda kancelárie prezidenta Kučmu). V parlamente jej záujmy presadzuje Sociálno-demokratická
strana Ukrajiny. [5]
Charkovská vplyvná skupina
Jediným človekom, o ktorom môžeme povedať, že vedie klasickú
finančno-priemyselnú skupinu v regióne Charkova, je Alexander
Jaroslavskyj – prezident „Ukrsibbank“. „Ukrsibbank“ sa stala
operátorom radu projektov, ktoré majú strategický význam pre
oblastnú správu a tým jej význam prestal mať len regionálny
charakter. V súčasnosti má 14 pobočiek a viac než 30 oddelení
v 11 oblastiach Ukrajiny. Patrí do desiatky najväčších bánk Ukra266
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jiny. Banka je operátorom radu strategických finančných operácií,
napríklad transakcií medzi „Energoratomom“ a ruským „TVEL“
týkajúcich sa jadrového paliva.
„Ukrsibbank“ kontroluje Severný horský ťažobný kombinát
a časť akcií Dneprovského metalurgického závodu. Patrí mu časť
akcií spoločnosti „Ukrajinskyj aľumynyj“, ktorá získala balík akcií
Nikolajevského hlinozemného závodu. Najväčším projektom
„Ukrsibbank“ je výstavba alumíniového závodu v Pervomajskom
okrese Charkovskej oblasti spoločne s „Ruským aľumynyjom“.
Okrem toho vlastní banku „Nadra“, podnik „Krymenergobud“, rad
stavebných firiem, niekoľko cukrovarov, Ukrajinskú metalurgickú
spoločnosť, závod na výrobu automobilových pneumatík „Rosava“,
chemické podniky „Azot“ a „Čerkasské chimvolokno“. [6]

Pokusy a schválenie „ústavnej reformy“ v roku 2004
História
Problematika realizácie a potreby realizácie politickej reformy sa
začala skloňovať po voľbách v októbri – novembri 1999, keď sa
po prvýkrát na Ukrajine začal používať termín „parlamentná väčšina“. Táto problematika sa okamžite stala kľúčovou pre moc na
Ukrajine.
Už počas svojej druhej volebnej kampane Leonid Kučma inicioval uskutočnenie referenda týkajúceho sa zmeny ústavy. Jej hlavnou
podstatou mala byť reforma parlamentnej moci, ktorá mala nútiť
parlament sformovať parlamentnú väčšinu alebo koalíciu a vznik
druhej (regionálnej) komory Parlamentu. Okrem toho tam boli zahrnuté aj populistické vyhlásenia ako oslabenie poslaneckej imunity a zvýšenie počtu okolností, kedy prezident môže rozpustiť parlament. Absolútna väčšina občanov Ukrajiny, ktorí sa zúčastnili na
referende, odobrila zmenu ústavy (jar 2000). [7]
Na jeseň, po tom, ako vypukol tzv. „kazetový“ škandál a opozícia
vyviedla do ulíc tisícové davy pod heslom „Ukrajina bez Kučmu“,
moc „zabudla“ na ústavnú reformu a sústredila sa na zachovanie
vlastnej moci.
Na jeseň – jar 2000 – 2001 Juščenko zaujíma na poste premiéra
neutrálnu pozíciu vo vzťahu ku kríze v krajine, dokonca aj vystupuje
spoločne s Kučmom. Avšak už vtedy sa stáva „ťahúňom“ ukrajinskej
opozície. Pokiaľ by sa vtedy podarilo odstaviť Kučmu, tak by prezidenta zastupoval predseda vlády a z tejto pozície by formuloval pod267
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mienky prezidentskej volebnej kampane. Kučmu sa však odstaviť
nepodarilo, Juščenko je odvolaný a už je neustále spájaný s opozíciou.
Stáva sa aktívnym účastníkom hnutia „Ukrajina bez Kučmu“.
V roku 2002 sa začína boj o parlament. Jeho výsledkom bolo, že
parlamentná väčšina sa stala „proprezidentskou“. Na jar 2002 začína fungovať nový parlament a jeho väčšina pod nátlakom Kučmu
hlasuje za vládu Viktora Janukoviča (november 2002).
V auguste 2002 prezident Kučma opätovne deklaruje potrebu
realizácie ústavnej reformy a vytvorenia parlamentno-prezidentskej
republiky. Boj o ústavnú reformu sa stáva jedným z hlavných elementov ukrajinskej politiky v roku 2003.
Následne poslanci pripravili tri projekty zákonov, ktoré Ústavný
súd uznal za zodpovedajúce požiadavkám ústavy.
Projekt zákona, ktorý bol ponúknutý Komunistickou stranou
Ukrajiny, predpokladal uskutočnenie priamych prezidentských
volieb na jeseň 2004 len na dva roky. Na základe pomerného systému zvolený parlament (2006) by volil nového prezidenta. Prezident sa môže považovať za zvoleného, pokiaľ získa dve tretiny hlasov poslancov.
Podľa projektu musí novozvolený parlament v priebehu mesiaca sformovať koalíciu z väčšiny poslancov. V priebehu 2 týždňov
prezident ponúka poslancom kandidatúry na post predsedu vlády,
ministra obrany a zahraničných vecí, hlavu Služby bezpečnosti
Ukrajiny. Premiér navrhuje iných členov vlády, predsedov Antimonopolného úradu, Fondu štátneho majetku, Štátneho úradu pre
otázky televízie a rozhlasu.
Popri tom je parlamentná koalícia zodpovedná za činnosť vlády.
Parlament je možné rozpustiť v prípade, ak v priebehu mesiaca
nebude vytvorená koalícia z väčšiny poslancov; pokiaľ v priebehu
3 mesiacov nebol zvolený prezident; pokiaľ v priebehu 6 dní po
odvolaní vlády parlament nesformoval nový kabinet ministrov
a pokiaľ sa v priebehu 30 dní po ukončení zasadnutia plenárne
zasadnutia nezačali. Rozhodnutie o rozpustení parlamentu prijíma
prezident Ukrajiny.
Alternatívny projekt zákona o politickej reforme od väčšiny poslancov sa líšil od predchádzajúceho projektu len pravidlami a lehotami uskutočnenia najbližších parlamentných a prezidentských volieb (voľby prezidenta v parlamente by sa uskutočnili už v roku
2004 prostredníctvom tajného hlasovania, nasledujúci prezident
by bol volený v roku 2007 novým parlamentom).
268

Viktor KOVAĽOV

2

Značne sa od spomínaných projektov líšil projekt Socialistickej
strany a opozičného bloku. Predpokladal odovzdanie časti právomocí prezidenta parlamentu a nepredpokladal zmenu pravidiel
a lehôt uskutočnenia prezidentských a parlamentných volieb. [8]
Opozícia odovzdala poslancom požiadavky na dopracovanie
projektov zákonov. Pozostávali z 10 bodov, z ktorých hlavným
bolo uskutočnenie ukrajinského referenda s otázkou o procedúre
volieb prezidenta. Opozícia (frakcia „Naša Ukrajina“, Socialistická
strana a Blok Júlie Timošenkovej) následne začala s blokádou
zasadnutia parlamentu.
Toto správanie opozície bolo spojené s tým, že nehľadiac na to,
že zmena ústavy zahŕňala mnohé návrhy, s ktorými opozícia vystupovala (proporcionálny volebný systém, transformácia na parlamentnú republiku), Viktor Juščenko zobral túto iniciatívu ako nasmerovanú proti nemu samému. Okolnosť, že Juščenko by sa v prípade schválenia zmien stával prezidentom len na pol druha roka
a parlament by stále kontrolovala prokučmovská väčšina, urobila
z opozície (v prvom rade z frakcie „Naša Ukrajina“ a z „Bloku Júlie
Timošenkovej) nepriateľa reformy.
Prokučmovská väčšina zas v ústavnej reforme videla prostriedok ako si naďalej zachovať moc na Ukrajine.
Schválenie ústavnej reformy v roku 2004
Tesne pred prvým kolom prezidentských volieb v októbri 2004
Juščenko ešte raz vyhlásil, že ústavná reforma nebude realizovaná.
Svoju pozíciu vysvetlil tým, že cieľom podobnej reformy je konzervácia súčasnej garnitúry pri moci.
Avšak pred druhým kolom volieb sa ústavná reforma opäť stala
predmetom „obchodu“ v tzv. „kompromisnej“ variante. Líder socialistov Alexander Moroz prisľúbil svoju podporu opozičnému
kandidátovi výmenou za sľub o uskutočnení ústavnej reformy.
Taktiež obvinil Juščenka z nedodržiavania záväzkov, keď opozícia
odmietla schváliť balík zákonov, ktorý zahŕňal aj zmenu ústavy –
a to dovtedy, kým Kučma neprijme demisiu vlády iniciovanú
Dňa 8. decembra 2004 ukrajinský parlament schválil balík zákonov
o politickej reforme. Balík obsahoval Zákon č. 4180 „O uskutočnení zmien v Ústave Ukrajiny“ a Zákon č. 6372 „O podmienkach
aplikácie Zákona Ukrajiny „O voľbách prezidenta Ukrajiny“ pri
opakovaní druhého kola volieb v decembri 2004“. Do balíka bol
zahrnutý aj Projekt zákona č. 3207-1 „O uskutočnení zmien
269

2

III. KAPITOLA – Ukrajina

v Ústave Ukrajiny“ týkajúci sa systému štátnej moci, posilnenia parlamentu a kabinetu ministrov, vzájomnej zodpovednosti legislatívnej a výkonnej moci za výsledky svojej činnosti a taktiež skvalitnenia fungovania systému regionálnej moci. Schválený by mal
byť do 1. septembra 2005.
Schválenie tohto balíka, za ktorý hlasovalo 402 národných
poslancov (zo 450), sa stalo prvým reálnym krokom pri transformácii Ukrajiny na parlamentno-prezidentskú republiku. Zákon
č. 4180 mení ustanovenia 27 článkov platnej ústavy. V súlade
s týmito zmenami sa zvyšujú právomoci parlamentu, spresňuje sa
množstvo otázok vnútroparlamentného poriadku, definuje sa štatút a právomoci parlamentu, prezidenta krajiny, predsedu vlády
a iných inštitúcií, mechanizmy menovania a odvolávania vo vyšších
štátnych pozíciách.

Privatizácia v roku 2004
História
Ku koncu prvého volebného obdobia Leonida Kučmu sa sformoval úzky okruh veľkopodnikateľov alebo vplyvných skupín (vymenované vyššie), ktorých finančné možnosti boli ďaleko väčšie
než možnosti väčšiny subjektov ukrajinského biznisu.
Počas celého druhého volebného obdobia Kučmu vplyvné
skupiny viedli medzi sebou tvrdý boj o zisk štátnych aktív. Paralelne
prebiehala štrukturalizácia a legalizácia vlastníckych práv na podniky, nad ktorými bola ustanovená kontrola už predtým.
Hlavný boj nastal o energetickú sféru, rafinérsku sféru a o ťažobno-metalurgický komplex. Pričom v prvých dvoch prípadoch
sa Ukrajinci stretli so zahraničnou konkurenciou. O ukrajinské
podniky v roku 2000 prejavili záujem ruskí podnikatelia. V súčasnosti im patria 4 najväčšie rafinérie krajiny (zo šiestich). Z ďalších
ruských „nákupov“ môžeme spomenúť kúpu Nikolajevského hlinozemného závodu spoločnosťou „Sibyrskyj alumynij“. Prienik
Rusov do ukrajinskej ekonomiky by nebol možný bez silnej podpory ukrajinských vplyvných skupín. Napríklad, príchodu štruktúr
„Alfa-grup“ na Ukrajinu aktívne napomáhal Viktor Pinčuk.
V sfére energetiky sa hlavným kandidátom na privatizáciu stal
pár Surkis – Grigorišin (kyjevská vplyvná skupina), ktorý sa však
dostal do konfliktu s vtedajším predsedom vlády Viktorom Juščenkom. Ten plánoval pritiahnuť na Ukrajinu západných inves270
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torov. Neskôr bol vyhlásený konkurz na privatizáciu 6 oblastných
energetických závodov, od ktorého boli hneď na začiatku odstavení
ukrajinskí hráči a „RAO EES Rossija“. Následky boli pre Juščenka
smutné. Podnikatelia cez nimi kontrolované parlamentné frakcie
a za podpory ľavice odvolali Juščenkovu vládu. Ihneď potom
Kučma zaviedol moratórium na privatizáciu ekonomiky, ktoré
trvalo až donedávna.
Roky 2003 – 2004
V roku 2003 sa začala privatizácia podnikov ťažobno-metalurgického komplexu. Hlavný boj sa strhol medzi spoločnosťami, ktoré
sa dokázali dohodnúť “po dobrom“ – System Capital Management, ISD, Ukrsibbankom a Interpipe z jednej strany a spoločnosťou „Privat“, ktorá odmietala všetky dohody.
Udalosti sa vyvíjali pre „Privat“ v negatívnom svetle. Pokúsila sa
súperiť s Interpipe pri privatizácii Nikopolského závodu ferosplavov, ale bola odstavená Fondom štátneho majetku prostredníctvom tzv. „doplnkových“ podmienok. A koncom roku 2003
„Privat“ utrpel porážku zo strany ISD v boji o balíky akcií Dneprovského metalurgického kombinátu Dzerdžinského a Dnepropetrovského metalurgického závodu Petrovského.
Boj vyčerpal obidve strany a donútil ich hľadať kompromis.
Na základe tohto neverejného paktu bola v roku 2004 uskutočnená privatizácia najväčších ukrajinských metalurgických podnikov.
Konzorcium System Capital Management (SCM) a Interpipe
vyhralo privatizačný konkurz na metalurgický závod „Krivorožstaľ“. Doplnkové podmienky konkurzu odstavili od účasti zahraničných investorov (ruskú spoločnosť „Severstaľ“ a najväčšiu metalurgickú spoločnosť na svete „LNM“). O niečo neskôr v súboji
s „LNM“ v otvorenom konkurze o „Pavlogradugoľ“ zvíťazila spoločnosť SCM.
Potom si zainteresované strany v tichosti a bez konfliktov podelili podniky štátneho holdingu „Ukrudprom“, čím získali do
vlastníctva železorudné ťažobné kombináty. Neželaní nákupcovia
boli opäť odstavení prostredníctvom doplnkových podmienok –
ku kombinátom sa dostali len tie spoločnosti, ktoré už predtým
disponovali ich akciami. Takými sa stala skupina „Privat“, SCM
a „Smart Group“ ruského podnikateľa Vadima Novinského.
Celý proces privatizácie v roku 2004 jednoznačne potvrdil,
že vládnuca elita a podnikateľské kruhy, ktoré ju podporovali, si
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vôbec neboli istí svojím úspechom v nastávajúcich prezidentských
voľbách.

Prezidentské voľby na Ukrajine
Napriek tomu, že na post prezidenta Ukrajiny (november – december 2004) kandidovalo až 24 kandidátov, bolo očividné, že reálne
šance majú len dvaja z nich – vtedajší predseda vlády Viktor
Janukovič a líder opozície Viktor Juščenko. Priblížiť sa k nim mali
akú-takú šancu ďalší dvaja politici – Alexander Moroz (líder Socialistickej strany Ukrajiny) a Petr Simonenko (líder Komunistickej
strany Ukrajiny).
Ešte tesne pred voľbami sa zdalo, že Janukovič môže zvíťaziť.
Len poznamenám, že na jeho strane stál vplyvný člen doneckej
vplyvnej skupiny Rinat Achmetov a za sebou mal aj tzv. administratívny zdroj. Veľmi otáznou ostáva pozícia kyjevsko-dnepropetrovskej vplyvnej skupiny (vrátane Leonida Kučmu) voči Janukovičovi. Napriek tomu, že ho verejne podporil, nemyslím si, že
by bolo v jeho záujme, aby sa prezidentom stal práve Janukovič. To
by totiž znamenalo príchod predstaviteľa doneckej vplyvnej
skupiny k moci. Z druhej strany mu nevyhovoval ani veľmi opozične naladený Juščenko, ktorý sa netajil plánmi týkajúcimi sa takých „bolestivých oblastí“ ako „aféra Gongadze“, „kazetový škandál“ alebo privatizácie.
V prvom kole prezidentských volieb zvíťazil Viktor Juščenko,
ktorý získal 39,87 % hlasov. Na druhom mieste s nepatrným
odstupom sa umiestnil Viktor Janukovič s 39,32 % hlasov. Čiže
rozdiel tvoril len 0,55 %. Ďaleko za nimi sa umiestnili Alexander
Moroz s 5,81 % hlasov, Petr Simonenko s 4,97 % a Natália Vitrenková s 1,53 % hlasov. [9]
Na základe výsledkov prvého kola bolo možné urobiť nasledovné predpovede:
 obidvaja kandidáti sa budú sa budú snažiť o mobilizáciu svojho
elektorátu, Juščenko na západe Ukrajiny, kým Janukovič predovšetkým na východe;
 začne sa súboj o „ľavicu“;
 začnú sa masívne pouličné demonštrácie s cieľom podpory svojich kandidátov.
21. novembra 2004 sa uskutočnilo druhé kolo prezidentských
volieb. Zvíťazil v nich prekvapujúco Viktor Janukovič, ktorý získal
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49,46 % hlasov, kým Viktor Juščenko získal len 46,61 % hlasov.
[10] Tieto výsledky vyvolali veľkú nevôľu a kritiku ako západných
krajín, tak aj medzinárodných organizácií a prívržencov Juščenka.
Začali sa masové demonštrácie, boli zablokované vládne budovy
a na Kučmu bol vyvíjaný obrovský nátlak. 3. decembra 2004
Najvyšší súd Ukrajiny zrušil výsledky druhého kola prezidentských
volieb a nariadil druhé kolo opakovať.
V tomto čase už Kučma nepodporoval Janukoviča a koncentroval sa na schválenie ústavnej (politickej) reformy v parlamente.
K tomuto došlo 8. decembra 2004 (vďaka vzájomnému kompromisu). Prakticky to znamenalo, že kyjevsko-dnepropetrovská
vplyvná skupina si zachovala možnosť naďalej aktívne pôsobiť vo
„veľkej“ politike. Čiže môžeme predpokladať, že od samého začiatku bolo Kučmovou snahou len „naťahovanie“ času, aby bolo
možné „pretlačiť“ ústavnú reformu.
V druhom opakovanom kole volieb jednoznačne zvíťazil Viktor
Juščenko, ktorý získal 51,99 % hlasov, kým jeho oponent Viktor
Janukovič len 44,20 % hlasov. [11]

Záver
Už od 1. septembra 2005 sa môže Ukrajina stať parlamentnoprezidentskou republikou, čo znamená, že právomoci Juščenka
budú zmenšené a naopak budú zväčšené právomoci parlamentu.
Čiže v novom systéme bude existovať niekoľko vplyvných centier
moci – prezident, predseda vlády, predseda parlamentu, líder parlamentnej väčšiny a 4 – 5 politických strán. V praxi to znamená, že
ten, kto bude kontrolovať parlament, bude disponovať značnou
mocou. Taktiež to znamená, že kyjevsko-dnepropetrovská vplyvná
skupina, ktorá vlastní prakticky všetky hlavné médiá na Ukrajine,
disponuje najlepšou východiskovou pozíciou pred parlamentnými
voľbami, ktoré by sa mali udiať v roku 2006. Otázne je ako sa
v takomto prípade zachová Viktor Janukovič, ktorý reprezentuje
záujmy doneckého klanu.
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Južný Kaukaz
Úvod
Rok 2004 na Južnom Kaukaze môžeme charakterizovať ako prelomový. Predovšetkým sa to týka udalostí v Gruzínsku, o ktorých
môžeme povedať, že sa stali detonátorom krachu ruského tzv.
„inerčného“ politického scenára. Tento scenár sa zakladal na absencii jasnej zahraničnopolitickej stratégie na Južnom Kaukaze,
vnímaní bývalých sovietskych republík v Zakaukazsku ako „zahraničnopolitického majetku“ Ruskej federácie a na snahe o zachovanie kaukazského status quo z 90.rokov.
Vo všeobecnosti môžeme situáciu charakterizovať nasledovne:
Gruzínsko sa po zvolení prezidenta Michaila Saakašviliho začalo
orientovať na spoluprácu s USA; orientácia Azerbajdžanu na USA
a Turecko je známa už dlhší čas, ale práve počas roka 2004 môžeme hovoriť aj o tom, že sa výrazne zlepšili jeho vzťahy s Rus275
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kom; Arménsko ostáva strategickým spojencom Ruska na Južnom
Kaukaze.
Za stály zdroj napätia v regióne môžeme naďalej považovať
nedoriešenie troch „zmrazených“ konfliktov (Abcházsko, Južné
Osetsko a Náhorný Karabach), z ktorých je najnebezpečnejším
a najľahšie „rozmraziteľný“ karabašský konflikt. Tieto konflikty sa
práve v roku 2004 stali aktuálnou témou.

Gruzínsko
Vnútorné iniciatívy
Po novembri 2003 sa v Gruzínsku udiali zmeny, ktoré podľa
mienky mnohých mali napomôcť upevneniu štátu a jeho inštitúcií.
Za najdôležitejšie môžeme považovať ustanovenie štátnej kontroly
nad Adžarskom, spojenie radu ministerstiev a zmenšenie byrokratického aparátu. Okrem toho začala nová moc v Gruzínska
smerovať pozornosť k budovaniu ozbrojených síl.
V februári 2004 parlament schválil zmenu Ústavy Gruzínska.
Tieto zmeny predovšetkým posilnili výkonnú moc. Prezident získal
virtuálnu kontrolu nad parlamentom na základe práva rozpustenia
parlamentu poskytnutého hlave štátu. Okrem toho ústavné zmeny
poskytujú prezidentovi právo odvolávať sudcov. Parlament prestal
byť zadržujúcim faktorom a protiváhou vlády aj preto, že už nemôže schvaľovať zákony bez schválenia vlády, pokiaľ tieto zákony
ovplyvňujú štátny rozpočet. [1]
Treba spomenúť, že ani počas roka 2004 sa nepodarilo splniť
jeden z hlavných revolučných sľubov – prejsť na voliteľný systém
primátorov veľkých miest vrátane Tbilisi (v súčasnosti ich menuje
prezident). Tento krok bol odložený až do roku 2006.
Po príchode k moci nové vedenie Gruzínska iniciovalo zmeny
vo volebnom zákonníku, podľa ktorého boli uskutočnené voľby
v novembri 2003. Pokiaľ porovnávame tento dokument s predchádzajúcim, môžeme povedať, že nová verzia dokumentu je
menej demokratická než tá pôvodná. Podľa predchádzajúceho
zákonníka napríklad prezident Gruzínska Ševardnadze menoval
5 z 15 členov volebnej komisie. Čiže opozícii ostávalo 9 miest.
Predsedu Volebnej komisie menoval prezident z 3 kandidátov,
ktorých navrhovala OBSE. Pri parlamentných voľbách v roku
2004 prezident menoval 5 z 15 členov komisie, plus dvoch od
opozície (jeden z „Národného hnutia“ – strana Saakašviliho, druhý
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zo strany „Spojení demokrati“ – strana Zuraba Žvaniju). Dnes sú
obe štruktúry súčasťou vládnej koalície. Bol schválený zákon,
podľa ktorého sa OBSE už nezúčastňuje na výbere kandidatúry
predsedu Volebnej komisie (menuje ho osobne prezident). Takým
spôsobom moc kontroluje 8 z 15 členov komisie. [2]
Parlamentné voľby v roku 2004 boli zorganizované lepšie než
tie predchádzajúce v novembri 2003. Avšak opozičné strany
prakticky neboli pripustené k médiám. Okrem toho, nehľadiac na
odporúčanie Rady Európy, nebol znížený minimálny počet
hlasov, ktoré treba, aby sa strana dostala do parlamentu (z 7 %
na 4 %). [3]
Separatistické konflikty
Keď sa Michail Saakašvili dostal k moci, vyhlásil, že sa pokúsi
v najbližšom čase zjednotiť Gruzínsko. Toto vyvolalo v Južnom
Osetsku a v Abcházsku značné znepokojenie a iniciovalo snahy
separatistických regiónov o pripojenie sa k Rusku.
V auguste 2004 nastala prudká eskalácia konfliktu v Južnom
Osetsku. Môžeme povedať, že gruzínska iniciatíva bola absolútne
nepripravená (diplomaticky aj vojensky) a môžeme ju považovať
za jeden z príkladov, kedy je iniciatíva vyvolaná tzv. „sociálnou“
objednávkou (predvolebnými sľubmi, spoločenskými náladami).
Výsledkom bolo, že gruzínska strana stratila 16 vojakov (straty
Osetov nie sú známe) a boli narušené krehké vzťahy, ktoré sa
pomaly začínali (na rozdiel od Abcházska) formovať. Takisto
nenastal žiadny posun ani v rokovacom procese s abcházskou
stranou.
ˇ politika
Zahranicná
Zahraničná politika Gruzínska zaznamenala v porovnaní s inými
štátnymi sférami najväčší pozitívny posun. Po zvolení Saakašviliho za prezidenta zvolilo Gruzínsko výrazne prozápadné
smerovanie. Počas roka 2004 bol začatý aktívny proces integrácie
do NATO, začala naplno fungovať Dohoda o partnerstve a spolupráci s EÚ. Bol vypracovaný Individuálny partnerský plán
s NATO, Gruzínsko sa stalo členskou krajinou Iniciatívy pre nové
susedstvo EÚ. Okrem toho nastal rozvoj bilaterálnych aktivít
obranného charakteru s NATO, môžeme spomenúť napríklad
spoločné cvičenie s Ozbrojenými silami Veľkej Británie (3 –
17. júla 2004) v Gruzínsku.
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Čo sa týka Ruska, tak tu sa vzťahy dramaticky zhoršili po tom,
ako gruzínske vedenie obvinilo Rusko z údajnej vojenskej podpory
Južného Osetska. Do popredia sa dostala otázka budúcnosti
ruských vojenských základní (Achalkalaki a Batumi). Ruská strana
navrhuje, aby sa základne stali súčasťou budúceho spoločného
Antiteroristického centra, kým gruzínska strana odmieta spájať
vznik centra s otázkou zrušenia vojenských základní. Tbilisi trvá na
tom, aby Moskva zrušila základne v priebehu troch a nie 11 rokov,
ako pôvodne chcelo Rusko. Rusko sa neponáhľa, keďže sa obáva,
že sa Gruzínsko môže stať členom NATO a že absencia ruských
vojenských základní pomôže Tbilisi dosiahnuť tento cieľ.
Tabuľka č. 1: Ruské vojenské základne v Gruzínsku [4]
POČET
Batumi
Achalkalaki

OSÔB

Okolo 3 000

TANKY
65

OBRNENÉ

VOZIDLÁ

200

DELOSTRELECTVO
(ks)
139

(T-72)

Ruská strana kontrovala hrozbou preventívneho úderu v Pankisskom údolí, kde majú základne čečenskí separatisti a zahraniční
žoldnieri. To, že sa spomínané osoby v údolí nachádzajú, uznal aj
sám Michail Saakašvili.
Vojenská reforma
Vedenie Gruzínska dokázalo dosiahnuť značné úspechy v jednej
zo svojich prioritných činností – pozdvihnutí prestíže a bojaschopnosti svojej armády. Za pomoci amerických financií a inštruktorov
boli v rámci Ozbrojených síl Gruzínska vytvorené a vycvičené
4 prápory (Comandos, 116. Sočcherský horský prápor, 11. Telavský a 113. Šavnobodský prápor ľahkej pechoty). Početnosť práporov činí 2 500 vojakov a dôstojníkov. Začiatkom roka 2005 do
Tbilisi pricestovala nová brigáda amerických vojenských expertov
kvôli realizácii nového programu. Ide o výcvik ďalších 6 000 gruzínskych vojakov. Aktívne sa realizuje materiálno-technické
vybavenie gruzínskych OS. [5] Dodávky zbraní a munície prichádzajú z USA, Izraela, Bulharska, Českej republiky a Ukrajiny.
Čiže môžeme konštatovať, že v súčasnosti prebieha urýchlená militarizácia Gruzínska. Samotné Gruzínsko vydelilo na potreby nákupu zbraní a munície v roku 2004 viac než 35 miliónov dolárov alebo
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5 % z rozpočtu. Taktiež na Gruzínsko pripadá 21 % americkej vojenskej pomoci, ktorú USA poskytujú krajinám postsovietskeho priestoru. Celková pomoc USA už dosiahla 64 miliónov dolárov. [6]

Azerbajdžan a Arménsko
Vnútorná politika
V Azerbajdžane prezident Ilcham Alijev (zvolený za prezidenta
v októbri 2003) počas roka 2004 systematicky konsolidoval moc
v svojich rukách prostredníctvom marginalizácie potenciálnych
súperov v rámci vládnucej elity a oslabovania už aj tak slabej opozície. Počas roku 2004 došlo k stretu dvoch vládnucich klanov –
tzv. Bakinská elita (z ktorej pochádza manželka azerbajdžanského
prezidenta) už v súčasnosti ohrozuje ešte donedávna výhradné
postavenie tzv. „Načichevanského“ klanu, z ktorého pochádza aj
samotný prezident. Nakoľko si Alijev mladší udržiava kontrolu nad
spriaznenými klanmi a tajnými službami, neexistuje v súčasnosti
nikto, kto by mohol aspoň hypoteticky ohroziť jeho postavenie
(či už v rámci vlády alebo proprezidentskej „Novej azerbajdžanskej
strany“). Problémom, ktorý negatívne ovplyvňoval medzinárodné
vzťahy Azerbajdžanu počas roka 2004 bolo postavenie opozície.
Opozičné strany sú slabé, chabo financované a zle organizované,
čiže nepredstavujú pre Alijeva skutočnú alternatívu. Namiesto
toho, aby rozvinuli agresívnu predvolebnú kampaň pred regionálnymi voľbami v decembri 2004, sa tri opozičné strany rozhodli
voľby bojkotovať, čo len napomohlo upevneniu postavenia Alijeva pri moci.
V Arménsku počas roka 2004 prebiehala polarizácia spoločnosti. Na jednej strane dôležitú úlohu zohrávali opozičné strany, ktoré
po úspechu „oranžovej revolúcie“ na Ukrajine neustále vytvárali
tlak na prezidenta Roberta Kočarjana, ktorý opätovne zvíťazil
v prezidentských voľbách v marci 2003. Na druhej strane sa o elimináciu tohto tlaku snažili prívrženci prezidenta vo vláde a v parlamente. Napokon z tohto súperenia vyšiel úspešne prezident, pod
kontrolou ktorého naďalej ostávajú politické štruktúry v krajine.
Konflikt o Náhorný Karabach
Už vyše 10 rokov definujú vzájomné vzťahy Arménska a Azerbajdžanu výsledky rokovaní o osude Náhorného Karabachu.
Len v krátkosti charakterizujeme vzájomné pozície strán:
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Azerbajdžan
Vedenie sa pozerá na konflikt ako na teritoriálny spor medzi
Azerbajdžanom a Arménskom. [7] Takým spôsobom odmieta
uznať akúkoľvek autonómiu, resp. nezávislosť Náhorného
Karabachu. Vedenie Náhorného Karabachu nie je Azerbajdžanom
považované za legitímneho rokovacieho partnera.
Arménsko
Vedenie krajiny sa pozerá na konflikt cez prizmu práva národa
(Arménov) na sebaurčenie. [8] Takto teda nejde o teritoriálny
konflikt, ale skôr o etnický konflikt, na ktorom prevažný podiel
viny nesie práve Azerbajdžan. Arménsko trvá na účasti vedenia
Náhorného Karabachu v rokovacom procese.
V roku 2004 slávila úspech diplomacia Azerbajdžanu, keď bola
na zasadnutí Rady Európy prijatá rezolúcia, ktorá znamenala
uznanie azerbajdžanského videnia konfliktu. Bola potvrdená
územná celistvosť Azerbajdžanu, čo znamenalo fiasko pre arménsku diplomaciu. V zóne konfliktu naďalej pretrváva napätie,
čo nás na pozadí pretekov v zbrojení medzi Arménskom a Azerbajdžanom privádza k myšlienke, že sa obidve strany pripravujú
aj na možnosť silového riešenia konfliktu. Nedávno obe krajiny
zverejnili svoje štátne rozpočty. Štátny rozpočet Arménska na rok
2005 tvorí okolo 400 mil. dolárov a vojenské výdavky – 91 mil.
dolárov alebo okolo 23 % štátneho rozpočtu. Azerbajdžanský
rozpočet tvorí 2 mld. dolárov, a vojenský rozpočet 240 mil.
dolárov alebo 12 % štátneho rozpočtu. Trend posledných rokov
ukazuje, že pri pomerne neveľkej časti vojenských výdavkov
Azerbajdžanu v štátnom rozpočte krajiny, jej absolútny rozmer
rastie vysokým tempom (o 33 % v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004). Arménsko zvyšujúc výšku vojenských výdavkov
v štátnom rozpočte skoro na jeho štvrtinu čoraz viac zaostáva za
Azerbajdžanom v absolútnych hodnotách vojenských výdavkov.
Napríklad v roku 2004 vojenský rozpočet Arménska tvoril
83 mil. dolárov, kým vojenský rozpočet Azerbajdžanu bol tvorený
180 mil. dolárov – rozdiel teda činil 97 mil. dolárov. V roku 2005
je rozdiel až 149 mil. dolárov. [9]
ˇ politika
Zahranicná
V roku 2004 Azerbajdžan dosiahol dôležité víťazstvo na poli Rady
Európy, keď bola prijatá rezolúcia, ktorá potvrdzovala teritoriálnu
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celistvosť krajiny. Na Karabašský konflikt sa začalo pozerať ako na
územný spor medzi Azerbajdžanom a Arménskom a to znamená,
že Arménsko bolo uznané ako agresor, ktorý v súčasnosti okupuje 8 provincií Azerbajdžanu.
V roku 2004 bola sfére zahraničnej politiky Azerbajdžanu koncepcia „alebo“ (Rusko alebo USA) zamenená za koncepciu „a“
(USA a Rusko). Veľmi dôležitými sú v súčasnosti vzťahy s USA
a Tureckom. Taktiež sa však pozitívne vyvíjali vzťahy s Ruskom
(bol podpísaný rad ropných projektov). Z druhej strany sa Azerbajdžanu nepáči ruská podpora Arménska.
Kľúčovým spojencom Arménska v zahraničnopolitickej a vojenskej sfére naďalej ostáva Ruská federácia. V Arménsku je dislokovaná 102. základňa Ministerstva obrany RF. Čiže môžeme
hovoriť o spoločnej arménsko-ruskej vojskovej skupine, ktorú
tvoria Ozbrojené sily Arménska a 102. ruská vojenská základňa.
Po tom, ako budú zrušené zvyšné ruské základne v Gruzínsku,
102. vojenská základňa zostane jediným oporným bodom Ruska
na Južnom Kaukaze.
Podstatným faktom je aj to, že väčšina výzbroje a ľudí zo základne vo Vaziani (Gruzínsko) bola presunutá práve do Arménska. To isté sa tvrdí aj o perspektíve zvyšných dvoch ruských
vojenských základní v Gruzínsku. Tie by mali byť tiež presunuté do Arménska. Z toho vyplýva, že vojenská prítomnosť
Ruska na Kaukaze je limitovaná v zmysle priestoru, ale nie
v zmysle vojenskej sily. Postupný odchod z Azerbajdžanu a Gruzínska sa Rusko snaží kompenzovať dopĺňaním arzenálov v Arménsku.
Tabuľka č. 2: Ruské vojenské základne v Arménsku [10]
ZÁKLADNE POČETNOSŤ TANKY

Gumri,

3 500

Jerevan

(spolu)

74

OBRNENÉ
TRANSPORTÉRY
A BOJOVÉ
VOZIDLÁ

DELOSTRELECTVO
(ks)

14 a 224

84

BOJOVÉ
LIETADLÁ

BOJOVÉ
VRTUĽNÍKY

PROTIVZDUŠNÁ

18

Do 50 (?)

SA – 12

(MiG-29)

OBRANA

(S-300
– 2 ks),
batéria
SA-6
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Stredná Ázia
Regionálny pohľad
V súčasnosti sa v Strednej Ázii prelínajú dva protichodné trendy
– očakávanie výsledkov vyplývajúcich z udalostí v Afganistane
a obavy z aktivizácie extrémistických a teroristických skupín.
Obzvlášť Uzbekistan sa po vlne teroristických útokov v marci
a apríli 2004 obáva „znovuzrodenia“ Islamského hnutia Uzbekistanu, taktiež známeho ako Islamské hnutie Turkestanu.
Naďalej narastá súperenie o vodné zdroje. Práve toto súperenie sa môže v budúcnosti stať kľúčovým destabilizačným faktorom v Strednej Ázii. Nedávne výskumy poukázali, že regionálne zásoby vodných zdrojov budú vyčerpané v priebehu
20 rokov a Aralské more (jazero) sa stále zmenšuje.[11] Diskutabilnou je aj iniciatíva turkménskeho prezidenta Sapamurata Njazova, na základe ktorej sa plánuje vybudovať jazero
„Zlaté obdobie“ východne od Ašchabadu. Jazero by malo čerpať okolo 150 miliárd kubických metrov z rieky Amudarja.
Z tohto zdroja získava však vodu aj Uzbekistan a severný Afganistan.
Stredobodom bezpečnostných obáv stredoázijských krajín
ostáva naďalej Afganistan. Tieto obavy pramenia predovšetkým
z predpokladu, že v budúcnosti by mohli USA odísť ako z Afganistanu, tak aj zo stredoázijských republík. Táto obava našla
svoj odraz napr. v zahraničnej politike Uzbekistanu, ktorý počas
roka 2004 intenzifikoval svoje vzťahy s Ruskom.
V regióne existuje niekoľko bezpečnostných systémov. V prvom rade je to fungovanie Kolektívnych síl rýchlej reakcie Organizácie Dohody o kolektívnej bezpečnosti, ktoré zahŕňajú príslušníkov ozbrojených síl Ruska, Kirgizska, Kazachstanu a Tadžikistanu; vojenská prítomnosť USA a Ruskej federácie v Strednej Ázii a Šanghajská organizácia spolupráce (Rusko, Čína, Uzbekistan, Kirgizsko, Tadžikistan a Kazachstan).

Kolektívne sily rýchlej reakcie
KSRR vznikli v máji 2001 ešte v rámci Dohody o kolektívnej
bezpečnosti a sídlom štábu sa stal Biškek (Kirgizsko). Ich hlavnou úlohou má byť obrana proti regionálnemu terorizmu
v rámci Strednej Ázie. [12] Napriek tomu, že sú jednotky KSRR
dislokované na územiach členských štátov, v skutočnosti je
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jadrom jednotiek ruská vojenská základňa v Tadžikistane
(bývalá 201. motostrelecká divízia). KSRR (ich cvičenia) sú financované Ruskom. Bola dosiahnutá dohoda o tom, že každá
zo zainteresovaných krajín (Rusko, Kazachstan, Tadžikistan
a Kirgizsko) bude prispievať do KSRR jedným práporom.
Podľa výrokov vedenia členských krajín DKB, resp. ODKB,
zohrávali KSRR v rokoch 2001 – 2002 predovšetkým „zadržiavaciu“ úlohu pred vpádmi islamských extrémistov z Afganistanu (bola to snaha o zamedzenie opakovania sa scenára
z rokov 1999 a 2000, keď na územie Kirgizska vpadli ozbrojení
prívrženci Islamského hnutia Uzbekistanu a až po krvavých
zrážkach sa ich podarilo vytlačiť). [13]
Pokusy o zvýšenie potenciálnej efektívnosti KSRR neboli obmedzené len na politické úsilie týkajúce sa posilnenia ODKB,
ako napríklad dohoda medzi Ruskom a Kirgizskom o vytvorení
leteckého komponentu KSRR – leteckej vojenskej základne
v Kante v roku 2003. Pozitívnym javom vo vzťahu k potenciálnej efektivite KSRR bola aj transformácia 201. motostreleckej
divízie na vojenskú základňu v Tadžikistane, ktorá má taktiež
fungovať v záujme KSRR. V roku 2004 bolo deklarované zvýšenie početnosti KSRR z 1 600 na 4 000 vojakov.

Cvičenie v roku 2004
V roku 2004 sa odohralo vojenské cvičenie KSRR „HRANICA
2004“ (RUBEŽ – 2004). Cvičenie sa odohrávalo v Kazachstane
a v Kirgizsku a bolo rozdelené na dve etapy. V Alma-ate boli
zdôraznené otázky politickej a vojensko-politickej spolupráce
členských krajín ODKB. Druhá etapa cvičenia sa odohrala v Kirgizsku a jeho hlavnými komponentmi boli špeciálne jednotky
a letectvo. Scenár cvičenia zahŕňal možnosť vyostrenia sa vojensko-politickej situácie v stredoázijskom regióne, keď nelegálne
ozbrojené skupiny za aktívnej podpory medzinárodných teroristických organizácií začnú postupovať koordinovane proti
zákonnej moci, suverenite a celistvosti členských krajín ODKB.
[14] V rámci cvičenia bol naplánovaný masívny útok proti ozbrojeným oddielom, ale aj oslobodzovanie rukojemníkov špeciálnymi silami. Podľa môjho názoru však nemôžeme hovoriť o nejakom pokroku z pohľadu boja proti terorizmu. KSRR naďalej
ostávajú nástrojom, ktorý je možné použiť len v prípade vojenského útoku proti jednej z členských krajín ODKB.
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Vojenská prítomnosť Ruska v Strednej Ázii
a) Vojenská letecká základňa v Kirgizsku.
V súčasnosti sú na základni dislokované: [15]
Tabuľka č. 3: Základňa v Kirgizsku
POČETNOSŤ
PERSONÁLU

BOJOVÉ
LIETADLÁ

BOJOVÉ
LIETADLÁ

DOPRAVNÉ

Su-25 (ks)

Su-27 (ks)

Il-76 (ks)

5

3

2

Okolo 700 ľudí

LIETADLÁ

b) Vojenská prítomnosť Ruska v Tadžikistane.
Vojenskú prítomnosť RF v Tadžikistane môžeme rozdeliť na
dva komponenty:
 bývalá 201. motostrelecká divízia – v súčasnosti ruská vojenská
základňa;
 pohraničné vojská Federálnej služby bezpečnosti Ruskej federácie.
201. motostrelecká divízia bola po svojom odchode z Afganistanu
dislokovaná práve na území Tadžikistanu. Po ukončení občianskej
vojny (1991 – 1995) povolila tadžická vláda divízii ďalší pobyt na
svojom území. Išlo predovšetkým o obavy zo obnovenia občianskej vojny v krajine a z vojenského útoku zo strany susedného
Uzbekistanu.
16. októbra 2004 ruský prezident V. Putin počas svojej návštevy
v Tadžikistane podpísal dokument, ktorý legalizoval štatút ruskej
vojenskej základne (transformácia 201. motostreleckej divízie).
V súčasnosti ruskú vojenskú základňu tvorí jedna motostrelecká
divízia s príslušenstvom: [16]
Tabuľka č. 4: Ruská základňa v Tadžikistane
POČETNOSŤ HLAVNÉ
PERSONÁLU BOJOVÉ
TANKY
(ks)

7 800
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128 T-72

OBRNENÉ DELOSTRELECKÉ RAKETOMETY MÍNOMETY PROTIVZDUŠNÁ
(ks)
(ks)
OBRANA
VOZIDLÁ
SYSTÉMY
(ks)
(ks)
314
(BMP-2,
BRM-1K,
BTR-80)

122 mm
– 66 ks
(2S1),
152 mm
– 54 ks
(2S3)

122 mm
– 12 ks
(BM-21),
220 mm
– 12 ks
(9P140)

36
(PM-38
120 mm)

Riadené
strely
„zem-vzduch“
– 20 ks
(SA-8)

Viktor KOVAĽOV

3

Hovorí sa aj o leteckom komponente vojenskej základne v Tadžikistane. Ten by mal zahŕňať do 20 bojových lietadiel a vrtuľníkov (Mi-24 a Mi-8). [17]

Vojenská prítomnosť USA v Strednej Ázii
Uzbekistan
V súčasnosti je hlavným vojenským partnerom USA v Strednej
Ázii. Na jeho území je dislokovaných okolo 1 000 príslušníkov
Ozbrojených síl USA, predovšetkým na bývalej sovietskej leteckej základni Chanabad vedľa mesta Karši, a je možné, že aj na
letisku Tuzel v okrese Taškent. [18] Letecká základňa Chanabad
zohrala významnú úlohu v operácii „Trvalá sloboda“ a bola
využívaná ako veliteľské stanovište pre uskutočnenie leteckých
útokov, pre koordináciu síl špeciálnych operácií a realizáciu záchranných operácií v severnom Afganistane. Letisko Tuzel bolo,
podľa nepotvrdených oficiálnych údajov, používané na zabezpečenie letov spravodajských bezpilotných leteckých strojov typu
„Predator“. [19]
Kirgizsko
Na vojenskej základni Manas sa nachádza okolo 700 príslušníkov
OS USA. Tento objekt zohrával úlohu centra tylového zabezpečenia a letiska pre tankovanie vojensko-dopravných lietadiel USA.
[20] Okrem toho základňa prijímala menšie skupiny bojových
lietadiel krajín NATO a v súčasnosti sú na nej dislokované aj niektoré jednotky síl koalície.

Uzbekistan – kľúčový hráč regiónu
Uzbekistan sa v priebehu roka 2004 stal niekoľkokrát terčom teroristických útokov (29. – 30. marca a 1. apríla 2004), počas ktorých
zahynulo 47 ľudí. Existuje niekoľko teórií o pôvodcoch teroristických útokoch, ale najviac pozornosti sa udeľuje predovšetkým
dvom možnostiam. Podľa prvej išlo o „znovuzrodenie“ Islamského hnutia Uzbekistanu (v súčasnosti sa nazýva Islamské hnutie
Turkestanu). Podľa druhej verzie došlo v rámci extrémistickej
skupiny Hizb at-Tahrír k rozkolu a jej najradikálnejšie krídlo sa
údajne pripojilo k al-Káide. Vládna odpoveď na tieto útoky bola
okamžitá a veľmi tvrdá, došlo k masovým zatýkaniam, čo vyvolalo
kritiku Karimovovho režimu zo strany Západu. Inak sa zachovala
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Moskva, ktorá ihneď ponúkla Uzbekistanu pomoc pri boji s terorizmom, čo napomohlo otepleniu uzbecko-ruských vzťahov.
Ďalším krokom z ruskej iniciatívy bolo otvorenie Regionálneho
antiteroristického centra v Taškente v rámci Šanghajskej organizácie spolupráce.
V júli 2004 bolo zo strany USA odmietnuté poskytnutie pomoci Uzbekistanu vo výške 18 mil. dolárov. Motívom bola situácia
v oblasti dodržiavania ľudských práv v Uzbekistane. Napriek tomu
však USA naďalej používajú vojenskú základňu v Chanabade
a poskytli Taškentu pomoc na vnútorné a pohraničné bezpečnostné účely. Takým spôsobom môžeme konštatovať, že napriek tomu,
že Taškent počas roka 2004 intenzifikoval spoluprácu s Moskvou,
uzbecko-západná bezpečnostná spolupráca ostáva naďalej na vysokej úrovni.

Záver
Na Južnom Kaukaze sme sa počas roku 2004 stali svedkami
oslabenia vplyvu Ruskej federácie a naopak, posilnenia Spojených
štátov amerických a euroatlantických organizácií (NATO a EÚ).
Naďalej tu však pretrváva nebezpečenstvo „rozmrazenia“ separatistických konfliktov (Južné Osetsko, Abcházsko a Náhorný Karabach). Tieto konflikty v prípade ich opätovného vypuknutia môžu
destabilizovať situáciu v celom regióne a práve preto je im potrebné venovať naďalej náležitú pozornosť.
V Strednej Ázii počas roku 2004 môžeme konštatovať určité
zníženie vplyvu USA (prípad Uzbekistanu) a evidentné snahy
Ruskej federácie o posilnenie svojho vplyvu v regióne. Tieto snahy
boli realizované ako prostredníctvom medzinárodných organizácií
(ODKB, Šanghajská organizácia spolupráce), tak aj s pomocou
bilaterálnych aktivít (Uzbekistan).
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Juhovýchodná Európa

IV

Elemír NEČEJ

Úvod
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Chorvátsko
Macedónsko
Srbsko a Čierna Hora
Špecifiká Čiernej Hory
Kosovo
Rumunsko a Bulharsko
Rumunsko
Bulharsko

Úvod
V nadväznosti na „Panorámu globálneho bezpečnostného prostredia 2003 – 2004“ sa analýza zaoberá krajinami západného Balkánu
(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora) a dvoma kandidátskymi krajinami Európskej
únie – Bulharskom a Rumunskom.1
Bezpečnostná situácia v regióne Západného Balkánu bola v roku
2004 hodnotená ako stabilizovaná, ale stále labilná. Hlavní
bezpečnostní aktéri Organizácia spojených národov (OSN), Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Severoatlantická Aliancia (NATO) a Európska únia (EÚ) venovali pozornosť predovšetkým Kosovu, kde marcové násilie vyvolané albánskymi extrémistami narušilo vyvíjajúci sa politický proces.
Pozitívny vývoj bezpečnostnej situácie v Bosne a Hercegovine
umožnil, že NATO v decembri 2004 ukončilo svoju operáciu SFOR.
Jej úlohy prevzala od 2. decembra 2004 operácia Európskej únie
Althea. Albánsko pozitívne ovplyvňovalo stabilitu v regióne, výhrady
medzinárodnej komunity smerovali skôr k rozvoju vnútornej demokracie a politickému konsenzu v prístupovom procese do euroatlantických štruktúr. Macedónsko pokračovalo v realizácii dohody
z Ochridu, pričom určité obavy z narušenia stability vyvolalo referendum k zákonu o zmene hraníc oblastí. Najväčší pokrok v prístupovom procese do euroatlantických štruktúr dosiahlo Chorvátsko.

1Pozri
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[8, s. 143 – 151].

4

2Pozri

komuniké Istanbulského summitu NATO, body
3, 7, 8, 9,33, 34, 35 [4].

3Členmi sú: Francúzsko, Ne-

mecko, Ruská federácia,
Spojené kráľovstvo, Taliansko, USA plus predstaviteľ
Európskej únie – pozn. aut.
4SAP je výrazom dlhodobého zapojenia sa EÚ v regióne západného Balkánu
pri príprave pre vstup do EÚ.
Začína sa prípravou Stabilizačných a asociačných dohôd (SAA), ktoré sú východiskom pre prechodné obdobie k začatiu prístupového procesu. Bližšie „Stabilisation and Association
Process“ [12].
5Konkrétnejšie

o európskej
bezpečnostnej a obrannej
politike: European Security
and Defence Policy [2].
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Na základe istanbulského summitu NATO2 zostane NATO zainteresované v regióne dovtedy , kým mier a bezpečnosť nebudú
pevne zakotvené a krajiny nedosiahnu členstvo v euroatlantických
štruktúrach. V prístupovom procese do NATO však neboli naplnené
očakávania ani jednej z krajín. Hoci summit hodnotil pozitívne plnenie akčných plánov členstva Albánska, Chorvátska a Macedónska,
žiadna z krajín nedostala pozvanie do NATO. Podobne Srbsko
a Čierna Hora a Bosna a Hercegovina nezískali členstvo v Partnerstve za mier (PZM). Situácia v prístupovom procese do NATO sa
nezmenila ani po decembrovom zasadaní ministrov zahraničných
vecí Severoatlantickej rady, ktorá sa okrem iného špeciálne venovala
problematike Balkánu. Podľa záverečného komuniké bude aj naďalej
pokračovať robustná prítomnosť KFOR v Kosove, pričom v regióne sa bude zapájať nielen operačne, ale aj politicky, vrátane účasti
na rokovaniach „Kontaktnej skupiny plus“.3 Aliancia potvrdila podporu teritoriálnej integrity a suverenity všetkých krajín západného
Balkánu a svoje zapojenie v rozvoji regiónu smerom k stabilite a integrácii do Euroatlantických štruktúr.
Európska únia ovplyvňovala vývoj situácie v oblasti predovšetkým prostredníctvom Stabilizačného a asociačného procesu
(SAP).4 V máji 2004 bol pripravený program individuálneho
európskeho partnerstva pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko a Čiernu Horu .Z uvedených krajín
markantný pokrok v prístupovom procese do EÚ urobilo iba Chorvátsko, ktoré na decembrovom summite EÚ dostalo súhlas so
začatím prístupových rokovaní o členstve v marci 2005. Tieto rokovania však boli posunuté na neskorší termín. Okrem procesu SAP
využila Európska únia na ovplyvnenie situácie na západnom Balkáne nástroje európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Najdôležitejšími nástrojmi sú vojenská operácie EÚ v Bosne a Hercegovine
(EUFOR – Althea), a pokračujúce policajné misie EÚ v Bosne
a Hercegovine (EUPM) a v Macedónsku (Proxima).5

Albánsko
Integračná agenda do euroatlantických štruktúr bola základnou
orientáciou Albánska v roku 2004. Albánsko sa zameralo na prehĺbenie vzťahov s USA a v októbri 2004 posilnilo svoju jednotku
v Iraku. Vláda USA schválila v septembri 2004 pre Albánsko gran-
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ty z rozvojovej pomoci (v máji 2004 ich Albánsko nezískalo najmä
z dôvodov vysokej korupcie.) V prístupovom procese do NATO
však nie je predpoklad závažnejšieho posunu pred parlamentnými
voľbami plánovanými v polovici roka 2005.
Vstup do Európskej únie bol podporovaný všetkými politickými
stranami, ako aj väčšinou obyvateľstva. Európska únia pri hodnotení stabilizačného a asociačného procesu6 ocenila konštruktívnu
úlohu Albánska v regióne a zodpovedný prístup k marcovým udalostiam v Kosove. Zároveň poukázala na problémy v súdnictve,
verejnej správe, volebnom systéme, boji s organizovaným zločinom
a korupciou, ktoré sú prekážkou v prístupovom procese. V dôsledku týchto problémov sa Albánsku nepodarilo uzatvoriť proces
SAA v priebehu roka 2004 a je predpoklad, že vyjednávania budú
pokračovať v priebehu celého roka 2005. Albánsko sa začalo
angažovať v rámci opatrení EBOP a 31. 1. 2005 podpísalo s EÚ
dohodu o pôsobení svojej jednotky do operácie Althea v Bosne
a Hercegovine.
Vo vnútropolitickom vývoji stratila parlamentnú majoritu vládnuca Socialistická strana (SPA) premiéra Fatosa Nana. Príčinou bolo, že
v septembri bývalý premiér Ilyr Meta spolu s ôsmimi ďalšími členmi SPA vytvorili novú stranu – Socialistické hnutie pre integráciu.
Nová strana kritizuje koalíciu za zlyhanie v prístupovom procese do
Európskej únie. Zložitosť situácie prehlbovali spory medzi vládnucou SPA a opozičnou Stranou demokratickej aliancie o novom
volebnom zákone a reštitučnom zákone. Neschopnosť dosiahnuť
konsenzus v uvedených oblastiach bola kritizovaná tak EÚ ako aj
OBSE.7 K pozitívnemu posunu došlo v decembri a januári, kedy sa
obe strany dohodli a parlament 10. 1. 2004 schválil doplnok volebného zákona. V prípade, že by Albánsko zlyhalo pri aplikácii medzinárodných noriem vo všeobecných voľbách v roku 2005 (pravdepodobne jún), bolo by to závažnou prekážkou pri jeho integrácii do
Európskej únie. Opozícia je v zložitej situácii, pretože obyvateľstvo
ju spája s obdobím autokratickej vlády Saliho Berišu v deväťdesiatych rokoch a veľkého finančného kolapsu celej krajiny. Podľa
analýz by ani v prípade, že by vo voľbách zvíťazila, nebol narušený
integračný proces do Európskej únie. Mohol by však pokračovať
pomalšie pri uplatňovaní európskych noriem.
K pozitívnemu posunu došlo v bezprostredných vzťahoch
s Kosovom. Charakteristickou bola návšteva kosovského prezidenta Ibrahima Rugovu v septembri 2004. Bola to prvá návšteva

4

6Pozri „Tretia výročná správa
o SAP-Albánsko“ Európskej
komisie [1].
7Pozri „Spoločné odporúčania k volebnému zákonu
a administrácii volieb“ [5].
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Albánska od roku 1997, kedy socialistická strana prevzala vládu.
Vzťahy Ibrahima Rugovu s SPA boli narušené ešte z obdobia, kedy
SPA v predchádzajúcej vláde podporila Kosovskú oslobodzovaciu
armádu (KLA). Strany, ktoré sa vyformovali z KLA, boli hlavnými
protivníkmi Rugovu vo voľbách 2004. Albánski predstavitelia
vyjadrili podporu konečnému vyriešeniu štatútu Kosova s tým, že
nepodporia delenie na základe etnických hraníc a vytváranie paralelných štruktúr navrhovaných srbskou stranou.
8Berlín

plus sú dohody medzi NATO a EÚ umožňujúce
Európskej únii využiť zdroje
a spôsobilosti NATO pri
vedení krízovej operácie,
v ktorej NATO nie je vojensky zaangažované – pozn.
aut.

9Bosna a Hercegovina existu-

je ako štát zložený z dvoch
celkov – entít: Federácie
Bosny a Hercegoviny (zjednodušene Federácia) a Republiky Srbskej (RS). Centrálna vláda BaH má na
základe Daytonskej mierovej dohody z roku 1995
právomoci iba v limitovaných oblastiach. K oblastiam celoštátnej zodpovednosti patrí ústavný súd, centrálna banka, komisie pre
ľudské práva a premiestnené osoby, oblasť dopravy
a telekomunikácií, zahraničný obchod. Nad rámec
týchto zodpovedností boli
v roku 2004 na celoštátnej
úrovni vytvorené ministerstvá obrany, spravodlivosti a bezpečnosti. Presun
väčších právomocí na centrálnu vládu však vyžaduje
zmenu ústavy. Daytonská
dohoda zároveň vytvorila
Úrad vysokého predstaviteľa, ktorý je zodpovedný za
monitorovanie realizácie
dohody a koordináciu aktivít medzinárodných organizácií. Okrem toho má právomoci odvolávať štátnych
predstaviteľov a vstupovať
do prípravy zákonov –
pozn. aut.
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Bosna a Hercegovina (BaH)
Istanbulský summit NATO v júni 2004 rozhodol na základe pozitívneho vývoja bezpečnostnej situácie o skončení misie SFOR.
Druhého decembra 2004 prevzala jej úlohy misia Európskej únie
EUFOR pod názvom ALTHEA. Misia je založená na báze „Berlín plus“8 dohody medzi oboma organizáciami, čo zaručuje pokračujúcu spoluprácu. NATO zostáva v Bosne a Hercegovine dlhodobo politicky angažované a z hľadiska vojenskej prítomnosti
zostáva v Sarajeve veliteľstvo s počtom 150 príslušníkov pod vedením jednohviezdičkového amerického generála. Jeho hlavnou
úlohou je poradenstvo v obranných reformách spolu s podpornými operačnými úlohami (protiteroristické opatrenia, zatýkanie osôb
podozrivých z vojnových zločinov, výmena spravodajských informácií s EÚ). Okrem toho si USA ponechalo v Tuzle zvyškovú jednotku v počte 200 príslušníkov.
Napriek vyvinutému úsiliu sa BaH nepodarilo dosiahnuť členstvo
v Partnerstve za mier. Uvedený krok bol zamietnutý tak Istanbulským summitom v júni, ako aj Severoatlantickou radou v decembri
2004. Toto dvojnásobné zlyhanie v prístupovom procese do NATO
malo za následok, že vysoký predstaviteľ Paddy Ashdown odvolal
z funkcií v júni 59 a v decembri 9 predstaviteľov Republiky Srbskej.9
Jedným z hlavných dôvodov bolo zlyhanie pri spolupráci s medzinárodným súdnym tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY)
a odovzdanie Ratka Mladiča, ale aj ďalších obvinených z vojnových
zločinov tribunálu. Opatrenia vyvolali rezignáciu predsedu vlády
(a tým aj celej vlády) Republiky Srbskej. Keďže nový premiér vymenovaný v januári 2005 patrí k radikálnejšiemu nacionalistickému
krídlu Srbskej národnej strany, je možné, že Republika Srbská bude
menej ústretová voči inštitucionálnym reformám.
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Problematikou Bosny a Hercegoviny sa zaoberalo aj zasadanie
BR OSN 11. 11. 2004. Paddy Ashdown predložil správu o vývoji
v BaH od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004. Správa analyzovala všetky oblasti realizácie Daytonskej dohody, ako aj súvislosti s prístupovým
procesom do NATO a EÚ. Informáciu o pôsobení NATO na
Balkáne a v BaH podal aj generálny tajomník NATO. Z bezpečnostného hľadiska bol konkrétne hodnotený pokrok v reforme ozbrojených síl. Podobne ako NATO aj OSN zhodnotila,
že v tejto oblasti napriek dosiahnutým zmenám zostáva hlavnou
úlohou dosiahnuť úplné zjednotenie vojenskej štruktúry. BaH má
pred sebou 14 úloh v oblasti obrany potrebných pre zapojenie sa
do PfP. Ďalšou oblasťou, na ktorú kladie dôraz BR OSN, je zjednotenie spravodajstva a bezpečnosti na celoštátnej úrovni. Z hľadiska prístupového procesu do EÚ bol bezpečnostnou radou
hodnotený nárast významu EÚ pri stabilizácii a demokratizácii
BaH.
Rok 2004 bol všeobecne charakteristický tým, že sa do popredia
začala dostávať agenda Európskej únie. Bosna a Hercegovina sa
dostala na prvé miesto v procese realizácie Európskej bezpečnostnej stratégie (ESS). V júni 2004 schválila Európska rada Súhrnnú
politiku pre Bosnu a Hercegovinu (ESS – BaH Comprehensive Policy).10 BaH je pre EÚ kľúčovou výzvou minimálne z troch dôvodov.
Prvým je európska perspektíva prostredníctvom stabilizačného
a asociačného procesu. BaH plní 16 úloh stanovených vo „Feasibility Study“, ktoré sú potrebné pre otvorenie SAA. Druhým je misia
EUFOR Althea, ktorej úspech či neúspech otestuje účinnosť
Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Tretím je predpoklad,
že EÚ prevezme väčšiu politickú zodpovednosť pri prechode BaH
od „daytonskej agendy“ k agende prístupu do Európskej únie.
Najväčší pokrok v roku 2004 dosiahla BaH v obranných reformách. V roku 2004 bolo vytvorené celoštátne ministerstvo obrany,
spoločný štáb a operačné veliteľstvo. Tým sa armády oboch entít
stali súčasťou ozbrojených síl Bosny a Hercegoviny pod jednotným velením.11
Vysoký predstaviteľ Paddy Ashdown v decembri 2004 avízoval,
že proces prenosu všetkých právomocí z ministerstiev entít na centrálne ministerstvo, pôvodne plánovaný na viac rokov, by mal byť
skončený v priebehu roka 2005. Uvedené ministerstvá budú následne zrušené. Bosna a Hercegovina súhlasila s redukciou ozbrojených síl o 40 % na 12 000 profesionálov, znížením počtu záloh

4

10Zasadanie Rady EÚ pre
vonkajšie záležitosti, Luxemburg, 14. 6. 2004 [3, s. 12].
11V

Daytonských dohodách
boli otázky obrany ponechané na vlády dvoch entít –
Federácie a RS. Obe entity
by podľa dohôd mali mať
svoje ozbrojené sily a vlastné ministerstvá obrany –
pozn. aut.
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o 75 000 na počet 60 000 a znížením počtu ročne povolávaných
vojakov základnej služby na 10 000. Zavedená bola parlamentná
kontrola ozbrojených síl a transparentnosť v obrannom plánovaní
a rozpočtovaní na celoštátnej úrovni.
Reformná agenda Európskej únie v rámci Stabilizačného a asociačného procesu bola okrem obrany zameraná na osem oblastí od
ekonomiky až po vzdelávanie. Za podpory EÚ boli organizované
iniciatívy orientované na možné zmeny v ústave BaH. Ústavné
zmeny sú oblasťou, ktorá čelí najväčšiemu odporu nacionalistických strán. Reforma politických štruktúr, ktoré sú v právomociach
entít, je jedným z predpokladov pre prístupové rozhovory s EÚ.
V porovnaní s reformami v oblasti obrany prebiehali reformy
v oblasti vnútornej bezpečnosti pomalšie. Polícia zložená z 19 separátnych skupín, ktoré podliehajú dvom ministerstvám vnútra
(Federácie a RS) bola Európskou úniou hodnotená ako predimenzovaná, zdrojovo podhodnotená a neúčinná. Jednotné ministerstvo
sa v priebehu roka 2004 nepodarilo vytvoriť. Vytvorené celoštátne
ministerstvo bezpečnosti, ktoré má tri zložky (Službu ochrany
hraníc, Štátnu agentúru pre vyšetrovanie a ochranu a Agentúru pre
spravodajstvo a bezpečnosť) nebolo dostatočne funkčné. V ekonomickej oblasti spôsobilo vládnu krízu úsilie o zavedenie celoštátnej jednotnej dane z pridanej hodnoty, ktorá bola vyriešená až koncom roka 2004. Pozitívom bolo centralizovanie bankového dohľadu prostredníctvom Centrálnej banky a pokrok vo vyjednávaniach s Medzinárodným menovým fondom (vytvorili predpoklad
pre novú dohodu v priebehu roka 2005).
Napriek pozitívnemu vývoju bezpečnostného prostredia zostala
politická scéna Bosny a Hercegoviny nestabilná. Dôvodom je nestabilita politických koalícií na celoštátnej úrovni a na úrovni entít
medzi troma vedúcimi nacionalistickými stranami a niektorými
umiernenými skupinami, ako aj nestabilita vnútri strán. Neistotu
politickej scény ovplyvňuje skutočnosť, že v októbrových lokálnych
voľbách zvíťazili tri doterajšie vládnuce nacionalistické strany. SDA
(Strana demokratickej akcie – muslimská) a HZD (Chorvátska
demokratická únia), obe vo Federácii a SDS (Srbská demokratická
strana) v Republike Srbskej. Voľby boli charakteristické najnižšou
účasťou v histórii (46,8 %) a veľmi nízkou účasťou mladých voličov.
Zároveň však percento hlasov získaných nacionalistickými stranami
bolo nižšie ako v predchádzajúcich voľbách, čo ich núti do koalícií
s umiernenými stranami. Pozitívom bolo vyššie presadenie sa opo294
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zičných Nezávislých sociálnych demokratov v Republike Srbskej.
Všeobecne však opozícia zostala slabá, s nízkou schopnosťou priniesť alternatívu k existujúcemu status quo.
Vzhľadom na slabosť centrálnej vlády zohrával v politickej
agende v priebehu roka 2004 stále veľkú úlohu úrad vysokého
predstaviteľa (OHR) a vysoký predstaviteľ Paddy Ashdown, ktorý
je zároveň špeciálnym predstaviteľom Európskej únie. Preto aj
v prípade že na základe rozhodnutia OSN úrad vysokého predstaviteľa skončí svoju činnosť a väčšiu zodpovednosť prevezmú
volené miestne orgány, rozhodujúce bude plnenie požiadaviek na
budúce členstvo v Európskej únii.

Chorvátsko
V prístupovom procese do Európskej únie Chorvátsko pokračovalo v realizácii SAA. Táto bola s Chorvátskom podpísaná v októbri
2001, v marci 2002 bola uzatvorená predbežná dohoda o obchodných aspektoch a vo februári 2003 Chorvátsko podalo žiadosť
o členstvo v EÚ. Európska rada v júni 2004 dospela k záveru, že
Chorvátsko je kandidátska krajina, s ktorou sa rokovania o pristúpení otvoria začiatkom roka 2005. Na základe toho Európska
komisia pripravila obsah predvstupovej stratégie. Medzi priority,
ktorým Chorvátsko musí venovať pozornosť, patrí systém súdnictva, boj proti korupcii, rešpektovanie práv menšín, návrat
utečencov a úplná spolupráca s tribunálom ICTY. Decembrové
zasadanie Európskej rady rozhodlo, že vyjednávania začnú
17. marca 2005. Zasadanie opäť zvýraznilo spoluprácu s ICTY
a jednoznačne vyhlásilo, že všetci obvinení musia byť vypátraní
a odovzdaní čo najskôr do Haagu. Práve posledný problém v ktorom zohrávalo kľúčovú úlohu odovzdane kontroverzného generála Anteho Gotovinu zapríčinil, že vyjednávania boli deň pred
17. marcom 2005 odročené pravdepodobne do júna 2005. V prípade pozitívneho vývoja sa revízny proces zameraný na hodnotenie postupu k členstvu sa začne uplatňovať tým, že Komisia bude
vydávať pravidelné správy o Chorvátsku od jesene 2005.
Regionálna spolupráca je jednou so základných požiadaviek stabilizačného a asociačného procesu EÚ. Regionálne vzťahy Chorvátska za rok 2004 sú hodnotené ako pomaly sa zlepšujúce. Premiér Ivo Sanader navštívil krajiny regiónu s cieľom rokovať o vzá295
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jomných problémoch. Na základe návštevy v Belehrade v novembri 2004 bola podpísaná deklarácia o zlepšovaní vzťahov v oblasti
vedecko-technickej spolupráce, podpore návratu utečencov a ochrane práv menšín. Chorvátsko usilovalo o zlepšenie vzťahov so
Srbmi, ktorí opustili krajinu počas vojny 1991 – 95 a prijalo zákony
o navrátení majetku. Napriek úsiliu však do konca roka 2004 bolo
vrátených iba 40 % budov využívaných na prechodné ubytovanie
a 20 % násilne okupovaného majetku. Diskusia prebieha o riešení
problémov vzájomných hraníc, hlavne na Dunaji, a zlepšení obchodných a vízových vzťahov.
V priebehu roka 2004 boli napäté vzťahy so Slovinskom. Slovinsko požaduje niektoré hraničné oblasti (vrátane zálivu Pirin, štyroch obcí a morského koridoru do medzinárodných vôd), zároveň
sú nedoriešené niektoré majetkové a finančné nároky. Určitý posun
nastal potom, čo v Slovinsku prevzala po voľbách moc pravicová
vláda. Na stretnutí oboch premiérov v novembri 2004 došlo k dohode o otvorení vyjednávaní o širších bilaterálnych vzťahoch.
Napriek napätým vzťahom Slovinsko nebolo proti prístupovému
procesu Chorvátska do EÚ.
Vo vnútropolitickej oblasti boli v popredí prezidentské voľby,
v ktorých v druhom kole 2. 1. 2005 potvrdil svoje víťazstvo 66 %
hlasov doterajší prezident Stipe Mesič. O pokroku Chorvátska
v demokratizácii svedčí aj skutočnosť, že na voľbách nebol žiadny
medzinárodný monitoring .

Macedónsko
Macedónsko v roku 2004 napriek pokroku pri realizácii akčného
plánu nezískalo členstvo v NATO. Pozitívnejšie sa vyvíjal prístupový proces do Európskej únie. V marci 2004 podalo Macedónsko írskemu predsedníctvu oficiálnu prihlášku do EÚ a 1. 4. 2004
nadobudla platnosť SAA. Prvé stretnutie výboru SAA (medzi
Macedónskom a EÚ) pozitívne hodnotilo pokrok v makroekonomických ukazovateľoch, zároveň zvýraznilo potrebu štrukturálnych reforiem a boja proti nezamestnanosti.
Politickú situáciu v roku 2004 ovplyvnili prezidentské voľby
v apríli a referendum v novembri týkajúce sa zákona o decentralizácii
a zmene hraníc regiónov. Prezidentské voľby sa konali v dôsledku
tragického úmrtia prezidenta Borisa Trajkovského. Ich pokojný
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priebeh splnil očakávania medzinárodnej komunity a boli hodnotené
ako konzistentné s požiadavkami OBSE. Potvrdili tak posun krajiny
pri upevňovaní stability a demokracie. V druhom kole volieb zvíťazil
so 62 % hlasov Branko Crvenkovski, ktorý vo funkcii premiéra
posunul Macedónsko v integračnom procese do EÚ.
Vládna koalícia s novým prezidentom a novovymenovaným premiérom Harim Kostovom sa v politickej agende zamerala na realizáciu jednej zo zostávajúcich úloh Ochridskej dohody – decentralizáciu a presun právomocí na miestnu samosprávu.12
Vláda po zložitých vyjednávaniach v rámci koalície schválila
návrh zákona o znížení počtu samosprávnych celkov, zmene počtu
ich hraníc a financovaní samospráv. Zákon vytvára viac samosprávnych celkov, kde budú mať majoritu (a tým aj rozhodovaciu
právomoc) Albánci, stanovuje nové pravidlá pre rozdelenie daní
a financovanie oblastí, a rieši status hlavného mesta. Napriek tomu,
že opozícia si nemohla dovoliť otvorene vystúpiť proti záverom
ohridskej dohody, postavila sa proti zneniu zákona najmä v oblasti
stanovenia hraníc samosprávnych celkov, a to predovšetkým
hlavného mesta a dvoch juhozápadných miest Struga a Kičevo.
Keďže sa jej nepodarilo ovplyvniť schválenie zákona vo vláde, zorganizovala proti nemu okolo 30 miestnych referend a získala dostatočný počet hlasov na zvolanie celoštátneho referenda v novembri
2004. Využívala skutočnosť, že 450 000 ľudí nesúhlasiacich so
zákonom je počet, ktorý je potrebné brať do úvahy. Albánske etnikum chápalo referendum ako protialbánske a bojkotovalo ho.
Celkovo bolo referendum neplatné – zúčastnilo sa ho iba 26,5 %
z požadovaných 50 % voličov.13
Referendu predchádzal tlak medzinárodnej komunity. EÚ dala
jasne najavo, že úspešné referendum by znamenalo porušenie
Ochridskej dohody a vážnu prekážku v prístupovom procese. USA
4. 11. 2004 oficiálne oznámili, že uznávajú ústavný názov Macedónska – Macedónska republika. Pod týmto uznaním bolo chápané, že USA podporujú väčšie práva pre Albáncov, ale zároveň
uznávajú Macedónsko ako samostatný štát. Uvedený akt sa stretol
s nadšením v Macedónsku a zároveň s kritikou v Grécku (v dokumentoch OSN, NATO aj EÚ sa Macedónsko doposiaľ nazýva
známym menom FYROM). Problémy okolo oficiálneho názvu
štátu pretrvávajú aj v roku 2005. V apríli 2005 macedónska vláda
odmietla návrh OSN na premenovanie názvu republiky na „Republika Macedónsko – Skopje“.

4

12Ochridská

dohoda z augusta 2001 uzatvorená medzi vládou a albánskymi rebelmi, zastrešovaná medzinárodnou komunitou, ukončila ozbrojený konflikt vyvolaný albánskou menšinou
– pozn. aut.

13Bližšie

„Správa OBSE o referende“ [2].
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„Správa OBSE
o priebehu druhého kola
volieb“ [13].
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Spory okolo referenda zapríčinili, že komunálne voľby, pôvodne plánované na október 2004, sa konali až v marci 2005. Hoci
bol všeobecne dobrý priebeh vo väčšine častí Macedónska,
pretrvávajúce a narastajúce porušovania regulárnosti spôsobujú
obavy z ohrozenia integrity celkového procesu nastoleného po
podpísaní Ochridskej dohody. Okrem krádeží dokumentov, skupinového volenia sú oficiálne orgány kritizované za nízku rozhodnosť pri čelení zastrašovaniu voličov ako aj voči sporadickým
násilným akciám.14
Vo vnútropolitickom vývoji bola prekvapujúca demisia premiéra
Hariho Kostova z 15. 11. 2004. Premiér ako dôvod uviedol spory
vnútri vládnucej koalície (macedónski sociálni demokrati, liberáli
a Albánska strana pre integráciu). Zároveň obvinil albánsku stranu,
že sa venuje iba právam menšín a blokuje ekonomický rozvoj krajiny. Nepriamo ju obvinil z nepotizmu a korupcie. Do funkcie premiéra bol ustanovený Vlado Bučkovski, ktorý vo funkcii ministra
obrany presadil urýchlenie vojenských reforiem potrebných pre
macedónske členstvo v NATO.
Nestabilitu a nárast medzietnického napätia koncom roka 2004
ovplyvnila skutočnosť, že začiatkom novembra skupina ozbrojených Albáncov obsadila obec Kondovo (súčasť Skopje), vyhlásila ju za „oslobodené územie“ a požadovala v Macedónsku ďalšiu
amnestiu. Polícia odmietla požiadavky verejnosti násilím obsadiť
obec a dala možnosť albánskym stranám riešiť situáciu. S lídrami
skupiny sa 8. decembra stretli predstavitelia vládnej i opozičnej
albánskej strany, a po rokovaniach ozbrojenci opustili Kondovo
17. 12. 2004. V tejto súvislosti bola opozičná Demokratická strana
Albánska (DPA) obviňovaná z prípravy krízy v Kondove. Opozícia (slovanská) využila situáciu a požadovala silnú akciu. Razantný
prístup podporovala aj verejnosť, ktorá situáciu v Kondove hodnotila ako narušenie suverenity štátu. Rovnako budúci premiér
Bučkovski hodnotil situáciu ako akciu proti právnemu štátu. Názory na príčiny akcie sa rôznia. Medzi mnohé z nich sa zaraďujú peniaze z albánskej diaspóry, korupčný škandál albánskeho ministra
vo vláde, ale aj možnosť vplyvu islamskej školy v Kondove, ktorá
je údajne sponzorovaná peniazmi islamských fundamentalistických
fondov zo Saudskej Arábie.
Napriek tomu, že tvrdí nacionalisti tak medzi Macedóncami, ako
aj medzi Albáncami sú v menšine, existuje riziko, že situácia sa
môže zmeniť v prípade, že nebudú úspešné ekonomické reformy,
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ale aj v prípade destabilizácie situácie v Kosove. Základným stabilizačným faktorom zostáva prístupový proces do NATO a EÚ.
V otázkach členstva v NATO má Macedónsko silnú podporu
USA. Rizikom zostáva možné spomalenie obranných reforiem po
prechode Vlada Bučkovského z pozície ministra obrany na funkciu
premiéra. V prístupovom procese do EÚ je možné predpokladať,
že Európska komisia pripraví stanovisko až v druhej polovici roku
2005, prípadne neskôr. V konečnom dôsledku aj za predpokladu
pozitívneho stanoviska EK zostane vstup Macedónska do EÚ
dlhodobým procesom.

Srbsko a Čierna Hora
Štátna únia Srbska a Čiernej Hory (ČH) nezaznamenala v roku
2004 výraznejší pokrok v prístupovom procese do Partnerstva za
mier. Hoci Istanbulský summit NATO v júni 2004 pozitívne
zhodnotil pokrok v obranných reformách a v zlepšení vzťahov
so susednými štátmi, pre zaradenie do Partnerstva za mier odporučil splniť všetky podmienky, predovšetkým spoluprácu s medzinárodným tribunálom ICTY. Po výbuchu etnického násilia
v Kosove v marci 2004 zostáva podľa Istanbulského summitu
robustná prítomnosť KFOR základom pre rozšírenie bezpečnosti a podporu politického vývoja nielen v Kosove, ale v celom
regióne.
Bezpečnostným rizikom zostalo úsilie vlády ČH o možné odtrhnutie sa z únie, ktoré pokračovalo napriek vyjadrenému nesúhlasu medzinárodnej komunity aj v roku 2004. Tento problém
ovplyvnil aj prístup Európskej únie, ktorá voči Únii Srbska a ČH
zvolila „tzv. twin-track approach“ – dvojcestný prístup umožňujúci diferencovane riešiť ekonomické otázky s oboma časťami
únie. Srbsko a Čierna hora bola v roku 2004 jedinou krajinou
západného Balkánu, na ktorú Európska únia nepripravila Správu
o pripravenosti ako vstupný dokument pre začatie vyjednávania
o Stabilizačnej a asociačnej zmluve. Tú priravila Európska komisia
až v apríli 2005 na základe vyhodnotenia pokroku SaČH. Vplyv
na zmenu názoru komisie mala okrem iného skutočnosť, že Srbsko odovzdalo pred tribunál ICTY jedenásť obvinených v priebehu desiatich týždňov (konkrétnejšie – presvedčilo ich aby sa dobrovoľne vzdali).
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15Bližšie správa OBSE o prezidentských voľbách z 28.
12. 2003 [9].
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Politická scéna Srbska a ČH zostala v roku 2004 nestabilná
z viacerých dôvodov. Jedným z nich boli pripravované parlamentné voľby plánované na február 2005, ktoré sa napokon nekonali.
Pôvodní členovia federálneho parlamentu boli zvolení v marci
2003 parlamentmi jednotlivých republík. Po voľbách v Srbsku
v decembri 2003 sa od začiatku roka 2004 zmenili srbskí poslanci
(poslancov parlamentu štátnej únie delegujú parlamenty jednotlivých krajín – Srbska a ČH). Na základe Ústavnej charty z roku
2003 by mali byť nasledujúce voľby už priame. Vládna koalícia
v ČH vyvíjala intenzívne úsilie s cieľom priame voľby zrušiť. Parlament ČH v novembri 2004 odmietol dva navrhované zákony
týkajúce sa volieb a premiér ČH odporúčal rozhovory medzi Srbskom a ČH o transformácii Únie na Úniu nezávislých štátov. Ako
dôvod uvádzal, že priame voľby sa nemôžu uskutočniť pred konaním čiernohorského referenda o nezávislosti.
Nedoriešený problém nezávislosti ČH negatívne ovplyvnil aj
naštartované obranné reformy. Parlament únie prijal v novembri
obrannú stratégiu spoločného štátu, draft ktorej vedenie ČH odmietlo. Stratégia, ktorá mala nahradiť starú stratégiu z obdobia
Juhoslávie, potvrdzovala cieľ eventuálneho členstva v NATO
a reformy potrebné na to, aby armáda spoločného štátu (Ozbrojené sily Srbska a ČH) dosiahla štandardy NATO. Reformy zahrňovali podriadenie generálneho štábu a armádnych spravodajských služieb ministerstvu obrany, zníženie počtov ozbrojených
síl a ich civilnú kontrolu. Prekážkou pre pokračovanie reforiem
bol podľa ministerstva obrany a generálneho štábu nedostatočný
rozpočet schválený na rok 2005, ale aj neprijatie zákona o majetku štátnej únie.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňoval politickú situáciu, bola nestabilita menšinovej koaličnej vlády v Srbsku, ktorá prevzala moc
3. marca 2004. V parlamentných voľbách v decembri 2003 Srbská
radikálna strana SRS získala väčšinu a prostredníctvom 27,7 %
hlasov obsadila 82 kresiel v 250 člennom parlamente. To však nestačilo na vlády nestačilo na zostavenie vlády. Počet kresiel ostatných strán bol Demokratická strana Srbska DSS 53, Demokratická
strana DS 37, Strana G17 plus 34, a Aliancia Srbského hnutia
obnovy a Nového Srbska SPO/NS 22 kresiel.15 Hoci logika vyžadovala vytvorenie koalície s DS, Koštunica zvolil cestu menšinovej vlády s prisľúbenou podporou Miloševičovych socialistov.
Koalíciu vedie Demokratická strana Srbska Vojislava Koštunicu,
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ktorá je považovaná za umiernenú nacionalistickú stranu. Členovia
koalície sú strana G17plus a Aliancia Srbského hnutia obnovy
a Nového Srbska. V opozícii je Demokratická strana a Srbská
radikálna strana. SPS, strana bývalého prezidenta Miloševiča, nie je
vo vláde, ale podporuje ju v parlamente. Tento krok vyvolal obavu
medzinárodnej komunity a odrazil sa aj v praktickej politike. Labilnosť koalície, neuvážené kroky DSS a pretrvávajúci vplyv nacionalistickej SRS sa prejavili aj v prezidentských voľbách a lokálnych voľbách.
Zložitosť situácie potvrdili prezidentské a lokálne voľby, v ktorých sa ako najsilnejšie ukázali opozičné Demokratická strana
a Srbská radikálna strana. Ukazuje to na vysokú polarizáciu spoločnosti, ktorá je okrem iných faktorov ovplyvňovaná rozdielnosťou názorov na spoluprácu s medzinárodným tribunálom.
V júnových prezidentských voľbách po zlyhaní kandidáta koalície
napokon zvíťazil v druhom kole predstaviteľ Demokratickej
strany Boris Tadič, keď porazil protikandidáta Nikoliča zo Srbskej
nacionálnej strany. Lokálne voľby do 178 samosprávnych celkov,
ktoré sa konali 19. septembra a 3. októbra, a parlamentné voľby
vo Vojvodine boli prvými po páde Miloševičovho režimu. Charakteristické boli nízkou účasťou a malými rozdielmi v počte získaných hlasov medzi nacionalistickými a reformnými stranami.
Voľby ukázali nárast podpory oboch opozičných strán. Hoci
v konečnom dôsledku koaličné strany získali najviac zastupiteľstiev, v prvom kole mali slabé výsledky a vyššiu podporu získali
až v kole druhom. Srbská radikálna strana, hoci začínala s nižšou
podporou, získala 20 obecných zastupiteľstiev a Novi Sad (Vojvodina). Demokratická strana prezidenta Tadiča získala 23 zastupiteľstiev a Belehrad. V druhom kole však získala menej hlasov,
ako sa očakávalo.
Celkové výsledky troch blokov, ktoré vstúpili do volieb je možné
usporiadať nasledovne:
 koaličné strany (Demokratická strana Srbska a traja koaliční
partneri) získali najviac zastupiteľstiev;
 Srbská radikálna strana získala 20 obecných zastupiteľstiev
a Novi Sad;
 Demokratická strana prezidenta Tadiča 23 zastupiteľstiev a Belehrad. V druhom kole však súťažili v 60 zastupiteľstvách, teda
dopadli horšie ako sa očakávalo.
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Slabosť a vnútorné rozdelenie vládnej koalície však neviedli
k predčasným parlamentným voľbám v Srbsku, tak ako sa to
očakávalo.
ˇ
ˇ
Specifiká
Ciernej
Hory
Prezident a premiér Čiernej Hory navrhli 22. 2. 2005 ukončiť Úniu
Srbska a Čiernej Hory a vytvoriť nezávislé štáty. Táto akcia je iba
pokračovaním doterajšieho úsilia oficiálnych orgánov Čiernej Hory
o získanie nezávislosti. Z hľadiska vývoja situácie je vidieť určitý
posun v názoroch vlády Čiernej Hory na spôsob získania nezávislosti. Podľa predtým uvádzaných argumentov o nezávislosti malo
rozhodnúť referendum v Čiernej Hore. Podľa ústavnej charty
z roku 2003 o založení štátnej únie SaČH by práve referendá mali
dať odpoveď na budúcu formu štátu, pričom obe strany sa zaviazali nekonať referendá do februára 2006. Uvedené skutočnosti
využíva ako argument srbská strana uvádzajúc, že Čierna Hora jednak porušuje dohodu o termíne pre rok 2006 a podľa návrhu ktorý
podáva, sa snaží vyhnúť aj referendu uvedenému v zmluve o únii.
Podľa srbského premiéra by to bolo rozhodnutie úzkych politických elít vo vládach v Belehrade a Podgorici. Dôvodom pre snahu
vyhnúť sa referendu môže byť aj skutočnosť, že v Čiernej Hore
existuje aj opozícia obhajujúca úniu. Od januára 2005 pôsobia
v ČH dve protichodné hnutia. Hnutie za Európsku štátnu úniu (je
za zachovanie doterajšej únie) a Hnutie za nezávislú európsku Čiernu Horu, ktoré má silnú vládnu podporu.
Spôsob fungovania nového zväzku by podľa tvrdenia vládnych
predstaviteľov ČH mal uspokojiť tak podporovateľov nezávislosti, ako aj unionistov. Javí sa však ako pomerne netradičný, ak nie
nerealizovateľný. V návrhu je citovaný voľný pohyb osôb, tovaru
a kapitálu medzi republikami podľa modelu, ktorý funguje v Európskej únii. Čierna hora by však mohla separátne požiadať
o členstvo v medzinárodných organizáciách, ktorých je únia SČH
členom. Vzťahy oboch republík by boli spravované jednokomorovým zhromaždením a radou zloženou z predsedu a troch
komisárov. Rada by bola zodpovedná za otázky zostávajúce
v rámci právomocí únie, vrátane otázok obrany a zahraničných
vecí. Vojenské aktivity by mali prebiehať v rámci vojenskej aliancie riadenej radou obrany zloženou z troch prezidentov (Srbska,
Čiernej hory a Únie) fungujúcou na báze konsenzu. Ak Čierna
hora odôvodňuje svoju separáciu práve problémami fungovania
302
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doterajšej únie, je diskutabilné, aká by bola funkčnosť takto navrhovaného zväzku.
Srbský premiér Koštunica sa v reakcii na uvedenú iniciatívu
odvolával na ústavnú zmluvu (o štátnej únii), ktorá stanovuje
možnosť začatia rozhovorov o nezávislosti až po troch rokoch od
vzniku únie a iba prostredníctvom referenda rešpektujúceho
medzinárodné demokratické normy. Ešte predtým by mali byť
všeobecné voľby do inštitúcií štátnej únie. Hodnotí, že predstavitelia Čiernej hory odmietajú tak všeobecné voľby ako aj referendum.
Oficiálne závery medzinárodnej komunity neboli až do apríla
2005 známe. J. Solana na stretnutí s premiérom ČH 3. 3. 2005
poukázal na záväznosť ústavnej charty a belehradskej dohody
z roku 2003 s poznámkou, že cesta do Európy by bola rýchlejšia
spoločná. Uviedol, že niektoré dodatočné opatrenia by mohli
otvoriť cestu pre začatie negociácií SČH o Stabilizačnej a asociačnej dohode. Jeho hovorkyňa vyslovila obavu, že návrh ČH
môže zabrzdiť politické a ekonomické reformy potrebné pre vstup
do EÚ. Predstavitelia ČH stavajú predovšetkým na skutočnostiach,
že vzhľadom na problémy v Srbsku, nemusí únia SČH v marci
2005 obdržať „feasibility study“ – hodnotenie považované za štartovací dokument pre ďalšie rozhovory. Rovnako využívajú skutočnosť, že EÚ zvolila dvojcestný „twin track“ prístup pri posudzovaní oboch súčastí únie a predpokladajú, že nesúhlasný prístup EÚ
k zrušeniu únie SČH by sa mohol oslabiť. Predseda OBSE na
návšteve v Čiernej Hore 6. 4. 2005 zdôraznil, že budúcnosť únie
SČH by mala byť dohodnutá na základe konsenzu spôsobom,
ktorý by posilnil stabilitu juhovýchodnej Európy. Stabilizáciu situácie ovplyvnilo schválenie Správy o pripravenosti Európskou komisiou. V príprave správy o pripravenosti EÚ ovplyvnila, že Srbsko
a Čierna Hora v dohode o ústavnej charte potvrdili legitimitu parlamentu Únie SČH a zhodli sa na tom, že voľby do tohto parlamentu budú súbežne so všeobecnými voľbami oboch častí únie.
Zároveň bol vyslovený súhlas že možné budúce referendum
o skončení Únie SČH musí byť založené na medzinárodných
demokratických normách a vládne orgány organizujúce referendum musia kooperovať s EÚ. Správa zároveň zvýrazňuje význam
plnej kooperácie s ICTY, čo znamená odovzdanie Karadžiča
a Mladiča pred tribunál. To môže byť problém vzhľadom na neistotu informácií o tom, kde sa skrývajú.
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Kosovo
Po vypuknutí etnického násilia v marci 2004 bola pozornosť
medzinárodnej komunity zameraná na obnovu bezpečnosti a poriadku. Na situáciu v Kosove reagoval Istanbulský summit NATO
záverom, že mohutná prítomnosť KFOR zostáva základom pre
zvýšenie úrovne bezpečnosti a rozbehnutie politického procesu.
S cieľom zabrániť možným problémom boli v priebehu októbrových lokálnych volieb jednotky KFOR dočasne posilnené
o 2 000 príslušníkov v rámci operácie „Operation Determined Commitment 04“. Zasadanie ministrov zahraničných vecí Severoatlantickej
rady v decembri 2004 zvýraznilo potrebu realizovať štandardy
stanovené OSN. Zároveň vyslovilo súhlas, že NATO bude v regióne nielen operačne, ale aj politicky.
OSN musela v roku 2004 reagovať na nespokojnosť tak vlády
v Belehrade, ako aj kosovskej samosprávy. Srbský parlament
schválil návrh kantonizácie Kosova, ktorý bol v máji prezentovaný
ministrom zahraničných vecí v BR OSN. Návrh rátal s vytvorením
piatich srbských oblastí s vlastným jednokomorovým zhromaždením a vlastnou exekutívou. Návrh sa stretol s odporom kosovských Albáncov, ktorí presadzujú nezávislosť Kosova. V júni
2004 bol po rezignácii Hariho Holkeriho menovaný ako špeciálny
predstaviteľ generálneho tajomníka OSN a vedúci Misie OSN
v Kosove (UNMIK) Soren Jessen-Petersen. Petersen prevzal
funkciu v období zhoršených vzťahov medzi UNMIK a albánskou
komunitou. OSN bola obviňovaná z pomalého odovzdávania
právomocí kosovskej vláde a blokovania procesu privatizácie.
Situáciou v Kosove sa zaoberala v trojmesačných intervaloch
Bezpečnostná rada OSN, ktorá prerokúvala správu generálneho
tajomníka o aktivitách UNMIK. Na zasadaní BR OSN 5. 8. 2004
bol konštatovaný istý pokrok pri implementácii politiky „standards
before status“, ktorá do popredia stavia 8 štandardov (fungovanie
demokratických inštitúcií, vláda práva, sloboda pohybu, návrat
a reintegrácia, ekonomika, zákony o vlastníctve, dialóg s Belehradom a problém Kosovských ochranných síl.) BR zároveň
reagovala na kontroverzné júlové rozhodnutie kosovského parlamentu doplniť ústavu najmä článkom o referende. Generálny tajomník OSN zároveň poveril vyslanca Kai Eideho úlohou zhodnotiť politiku a prax všetkých aktérov v Kosove s cieľom hľadať
cesty skvalitnenia akcií medzinárodnej komunity. Závery Eideho
hodnotenia boli zahrnuté v správe pre bezpečnostnú radu 29. 11.
304

Elemír NEČEJ

4

2004, na základe ktorej UNMIK pristúpil k odovzdaniu ďalších,
najmä ekonomických právomocí vláde v Kosove.16 Správa Kai
Eideho okrem iného:17
 Odporučila presunúť viac medzinárodnej zodpovednosti na
Európsku úniu.
 Varovala pred akýmkoľvek plánom redukovať prítomnosť
NATO.
 Analyzovala nedostatok pochopenia pre frustráciu Kosovcov
z nejasnej budúcnosti.
 Odporúčala prehodnotenie štandardov s cieľom dať kosovským
inštitúciám jasné smerovanie presunu právomocí (ktoré nie sú
spojené s nezávislosťou).
Budúci vývoj Kosova sa odvíja aj od volieb konaných 23. 10.
2004. Medzinárodná komunita zhodnotila pozitívne pokojný
a organizovaný priebeh volieb ktoré boli po prvýkrát v kompetencii kosovských orgánov. Vládna koalícia bola vytvorená
z víťaznej Demokratickej ligy Kosova prezidenta Rugovu
(získala 45 % hlasov) a Aliancie pre budúcnosť Kosova Ramuša
Haradinaja (9 %).Demokratická strana Kosova Hašima Tačiho
s 29 % a ďalšie dve malé strany zostali v opozícii. Medzinárodné
spoločenstvo sa prikláňalo k širokej koalícii, jeho názor však Albánci nerešpektovali. Voľby v Kosove rozdelili srbskú politickú
scénu v názore na to, či sa srbská menšina má volieb zúčastniť.
Na základe odporúčaní srbského premiéra Koštunicu srbská
menšina voľby bojkotovala. Zúčastnilo sa iba necelé jedno percento srbských voličov. V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami bola veľmi rýchlo vymenovaná vláda pod vedením Ramuša
Haradinaja. Táto voľba bola považovaná za kontroverznú vzhľadom na evidentný predpoklad, že bude obvinený medzinárodným tribunálom ICTY že Haradinaj podozrivý zo spáchania
vojnových zločinov. Albánska strana tak opäť nebrala do úvahy
odporúčania medzinárodnej komunity. Dobrovoľný odchod Haradinaja pred tribunál (podľa mnohých analytikov na základe
tvrdého presviedčania predstaviteľov medzinárodnej komunity)
vyvolal obavy z nového výbuchu násilia. Haradinaj odstúpil 8. 3.
2005 a spolu s ďalšími dvoma obvinenými odišiel do Haagu.
Jeho odstúpenie vyvolalo zmiešané reakcie – šéf misie OSN
v Kosove ho považoval za rozhodnutie, ktoré oslabí kosovskú
vládu vo veľmi kritickom čase. J. Solana a predstavitelia USA pri-

16Bližšie

v tlačovom vyhlásení o zasadaní BR OSN
29. 11. 2004 [10].

17Bližšie

ho [7].
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vítali jeho krok ako výraz zodpovednosti za budúcnosť Kosova.
Podľa niektorých pozorovateľov je však teraz väčšia nádej, že
srbská menšina v Kosove ukončí svoj bojkot miestnych inštitúcií v čase pred rokovaniami o budúcom štatúte Kosova. Jeho
dobrovoľný odchod je zároveň hodnotený ako príklad pre celú
oblasť západného Balkánu. Predstavitelia NATO (generálny tajomník a veliteľ síl KFOR) rovnako ocenili prístup Haradinaja.
Veliteľ KFOR zároveň vyzval k pokoju a porozumeniu a NATO
zároveň posilnilo KFOR o 1000 príslušníkov, najmä v rizikovom
nemeckom sektore. Aj keď táto akcia bola hodnotená ako rutinná operácia, bola dávaná do súvislosti so zatknutím Haradinaja a možným vznikom nepokojov.18 O zložitosti situácie
svedčí aj výzva administrátora OSN Petersena z 8. marca na
zachovanie kľudu, pričom vyjadril „pochopenie šoku a hnevu
z vývoja situácie“.
Rok 2005 je rozhodujúci v tom, že OSN predpokladá komplexne vyhodnotiť pokrok dosiahnutý pri realizácii štandardov
ako východiska pre otvorenie otázok finálneho statusu Kosova.
Zložitosť situácie potvrdila štvrťročná správa generálneho tajomníka OSN o UNMIK na zasadaní BR OSN 24. 2. 2005.19 Správa
vyhodnotila bezpečnostnú situáciu ako stabilnú, zároveň však
konštatovala, že Kosovo urobilo len malý pokrok pri ustanovení
demokratických inštitúcií a že ani jeden z ôsmich stanovených
štandardov nebol splnený úplne. Predstavitelia Ruska a Srbska
upozornili na zložitú situáciu Srbov a ostatných menšín a nedôveru menšín v politický a administratívny systém Kosova.
Otvorenou zostala otázka, či proces hodnotenia realizácie štandardov začne v strede roka 2005, alebo bude presunutý na druhý polrok. Odďaľovanie finálneho statusu a zhoršovanie ekonomickej
situácie považujú mnohí analytici za rizikové faktory, ktoré môžu
byť zdrojom ďalších nepokojov v provincii.

Rumunsko a Bulharsko
18Bližšie „Informácia KFOR
o operácii“ Operation Determined Effort 2005“ [6].
19Bližšie v tlačovom vyhlásení o zasadaní BR OSN
24. 2. 2005 [11].
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Po vstupe oboch krajín do NATO v máji 2004 nastal posun oboch
krajín aj v prístupovom procese do EÚ. Európska komisia v októbri 2004 v oznámení Rade a Európskemu parlamentu konštatovala, že Bulharsko a Rumunsko pokračujú v plnení kodanských
kritérií a spĺňajú podmienky trhového hospodárstva, na základe
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čoho bolo možné začať s prípravou zmlúv o pristúpení. Komisia
zároveň navrhla, aby zmluvy o pristúpení obsahovali pre prípad
závažných nedostatkov tri bezpečnostné klauzuly – hospodársku,
pre vnútorný trh a pre záležitosti spravodlivosti a vnútra.
Európska rada na summite 25 vedúcich predstaviteľov EÚ 17. –
18. decembra 2004 vyslovila formálny súhlas s prijatím Bulharska
a Rumunska s tým že prístupové zmluvy budú podpísané v apríli
2005 a obe krajiny môžu byť prijaté v januári 2007. Pre každú krajinu je vytvorený rámec pre vyjednávanie, do ktorého sú zahrnuté
bezpečnostné klauzuly navrhnuté EK a mechanizmus umožňujúci
posunúť prístupový proces až na rok 2008 v prípade, že niektorá
z krajín nesplní všetky požiadavky.
Rumunsko
Rumunsku sa podarilo uzatvoriť vstupné rozhovory s EÚ len
niekoľko dní pred druhým kolom prezidentských volieb. Hoci
Európska komisia pôvodne vyjadrila vážne pochybnosti s prípravou Rumunska v dvoch kľúčových otázkach, nakoniec
ustúpila pod tlakom väčšiny európskych vlád. Presadila však
posilnený monitorovací mechanizmus a možnosť oddialenia prijatia o jeden rok, ak dve tretiny vlád uzná, že krajina nie je pre
vstup do EÚ pripravená. V porovnaní s Bulharskom, kde by
oddialenie museli odsúhlasiť jednomyseľne všetky vlády je uvedené kritérium prísnejšie.
Parlamentné a prezidentské voľby v Rumunsku ukázali rozpornosť politickej scény. V novembrových parlamentných voľbách
zvíťazila Únia Sociálnodemokratickej strany (PSD) a Rumunskej
humanistickej strany (PUR). Koalícia získala 189 miest v parlamente oproti 161 miestam Demokratickej Aliancie, ktorá združovala Národnú liberálnu stranu (PNL) a Demokratickú stranu (PD).
V druhom kole prezidentských volieb v decembri však zvíťazil
kandidát Demokratickej aliancie Trajan Bašescu, ktorý porazil kandidáta PSD Adriana Nastaseho. Prezident poveril zostavením vlády
predstaviteľa PNL Kalina Popescu Tariceanu. Nová koaličná vláda
zložená z PNL, PD, PUR a Demokratickej Aliancie Maďarov
(UDMR) je nestabilná vzhľadom na minimálne väčšinové zastúpenie v oboch komorách parlamentu. Prekvapením bol vstup PUR
(ako volebného spojenca PSD) do vládnej koalície. Stabilita vlády
v najbližších dvoch rokoch je nevyhnutná pre predpokladaný prístupový proces do EÚ.
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Pri vplyve na juhovýchodnú Európu Rumunsko ako predsednícka krajina (od 1. 4. 2004 – 1. 4. 2005) „Procesu spolupráce v juhovýchodnej Európe“ vytvorilo podmienky pre summit šéfov štátov a vlád v roku 2005. Zároveň ako nestály člen BR OSN (do
konca roka 2005) predpokladá, že vo funkcii predsedníctva BR
OSN môže organizovať misiu BR OSN v Kosove zameranú na
vyriešenie otázok konečného statusu Kosova.
Bulharsko
Koaličná vláda zložená z Národného hnutia Simeona II (SNM)
a Hnutia pre právo a slobodu (MRF) prevzala úrad v júni
2001.Táto koalícia stratila majoritu v parlamente v marci 2004,
kedy zo SNM odišla skupina poslancov a založila stranu Nový čas.
Strana však podporila vládu v hlasovaní o dôvere vo februári 2005,
čím jej dala mandát do volieb 2005. Jej premiér Simeon SaxeCoburg (syn bývalého bulharského kráľa) a prezident Georgi Parvanov sa vo februári 2005 dohodli na 25. 6. 2005 ako dátume
všeobecných volieb v Bulharsku. Je predpoklad, že pred voľbami
bude schválený doplnok ústavy potrebný pre dosiahnutie členstva
v Európskej únii. Podľa odhadov by Bulharská socialistická strana
mohla vyhrať voľby vzhľadom na fragmentáciu pravice, čo by však
nemalo mať výrazný dopad na plnenie požiadaviek Európskej únie
a ekonomický vývoj.
Bulharsko zároveň v roku 2005 pripravuje novú bezpečnostnú
stratégiu. Vývoj ozbrojených síl sa odvíja od „Dlhodobej vízie ozbrojených síl 2015“, ktorú schválil parlament. Bulharsko podporilo
USA v Iraku vyslaním 450-členného práporu do zóny za ktorú
zodpovedá Poľsko. Existuje predpoklad, že Bulharsko na základe
tlaku socialistickej strany v priebehu roka prehodnotí svoju misiu
v Iraku a stiahne svoju jednotku do konca roka 2005. Od začiatku
roku 2005 prebiehajú diskusie o možnosti umiestnenia vojenských
základní USA na území Bulharska.
V januári 2005 podpísalo Bulharsko s EÚ dohodu o účasti na
operáciách krízového manažmentu. V dohode je zvýraznená dôležitosť mierových operácií na západnom Balkáne. Bulharsko sa
zároveň pripojilo do operácie EÚ Althea.
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Politika Európskej únie
voči západnému Balkánu

V

Barbora GÁBELOVÁ-JANČIOVÁ

Situácia v regióne západného Balkánu, kam patrí Albánsko, Bosna
a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko a Srbsko a Čierna Hora je
komplikovaná, to je známy fakt. Od 90. rokov tento región prešiel
sériou ozbrojených konfliktov, ktoré mali charakter vojny medzi
štátmi, občianskej vojny, ako aj lokálneho konfliktu. Príčiny týchto
konfliktov vyplývali z multietnického a multináboženského charakteru regiónu, z historických podmienok vývoja vzťahov medzi rozmanitými skupinami obyvateľstva, ako aj z ekonomických a sociálnych podmienok. Liekom medzinárodného spoločenstva (OSN,
Európskej únie, NATO, USA)20 na uvedené konflikty sa stali diplomatické rokovania, rozmanité stabilizačné vojenské misie OSN,
NATO, neskôr aj EÚ a v nevyhnutnom rade aj priame vojenské
zásahy (Kosovo 1999).
Výsledkom je súčasná situácia. Legálny základ mieru v regióne
zabezpečuje päť medzinárodných dohôd: 1. Erdutská dohoda z novembra 1995, ktorá ukončila konflikt medzi Chorvátmi a Srbmi;
2. Daytonské a Parížské mierové dohody z novembra a decembra
1995, ktoré ukončili vojnu v Bosne a Hercegovine (BaH); Dohoda
z Rambouillet z marca 1999 a rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN
č. 1244 z júna 1999, ktoré definovali budúcnosť Kosova; 4. Ohridská dohoda z augusta 2001, ktorá ukončila medzietnický konflikt
v Macedónsku; 5. Belehradská dohoda z marca 2002, ktorá definovala transformáciu Federálnej republiky Juhoslávia na federáciu Srbsko a Čierna Hora. Stabilitu v regióne zabezpečujú tri operácie EÚ
– operácia „Althea“ v Bosne a Hercegovine, policajná misia „Proxima“ a operácia „Concordia“ v Macedónsku (jednotky NATO –
SFOR v oblasti zostali aj po prevzatí misie pod velenie EÚ) – jedna
operácia OSN v Kosove (UNMIK) a jedna operácia NATO v Kosove (KFOR). Dodržiavanie medzinárodných dohôd navyše zabezpečujú Vysoký predstaviteľ EÚ/OSN v Bosne a Hercegovine a
Vrchný veliteľ UNMIK/KFOR v Kosove.
Na rozdiel od začiatku 90. rokov, EÚ sa v ostatnom období
čoraz intenzívnejšie zapája do diania v regióne. Podmienil to nielen
politický obrat v Chorvátsku a Srbsku v roku 2000, ale aj snaha

20Pojmom

„medzinárodné
spoločenstvo“ je v texte označená skupina aktérov angažovaných vo vývoji na západnom Balkáne, či už ide
o medzinárodné organizácie
(OSN, OBSE, NATO, ES/EÚ)
alebo jednotlivé štáty (USA,
Nemecko, Francúzsko, Veľká
Británia atď.) – pozn. aut.
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21Zatiaľ

posledné rozšírenie EÚ o desať štátov by
podľa očakávaní malo prispieť k posilneniu juhoeurópskej dimenzie SZBP Európskej únie. Novými členmi únie sa stali štáty, ktoré
priamo hraničia so západným Balkánom, prípadne
majú s týmto regiónom silné historické a kultúrne
väzby. Pozri {2, s. 3 – 4].

22Podľa

[7, s. 49].
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únie zvýšiť svoju politickú váhu v regionálnom i medzinárodnom
meradle. Existujú najmenej tri dôvody, prečo je takýto vývoj nielen
logický, ale aj nutný. Prvým je geografická blízkosť regiónu – prípadná destabilizácia či dokonca vypuknutie ozbrojeného konfliktu
by mohli predstavovať bezpečnostné riziko pre niektoré členské
(Grécko, Maďarsko, Slovinsko, Taliansko), ale aj kandidátske štáty
EÚ (Bulharsko, Rumunsko).21 Nehovoriac o tom, že napríklad
riešenie budúcnosti Kosova, a teda aj albánskeho etnika, má priamy
dopad na situáciu v Albánsku i na albánske menšiny v Macedónsku a Bulharsku. Druhým dôvodom je fakt, že Balkán je lakmusovým papierikom funkčnosti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) i Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky
(EBOP), v rámci ktorej pôsobí „Concordia“ a „Proxima“. Tretím
dôvodom je skutočnosť, že v kontexte novej bezpečnostnej
stratégie i pomerne stabilnej situácie v regióne sa USA postupne
sťahujú zo západného Balkánu a orientujú sa na iné oblasti. Európska únia tak dostáva väčší priestor ako politický aktér a zároveň
garant stability v regióne.
Hoci EÚ stále chýba celková predstava o budúcnosti tohto
regiónu a riešení niektorých kľúčových otázok (Kosovo, BaH, Srbsko a Čierna Hora), na rozdiel od minulosti už existujú aspoň
čiastkové politiky. Tieto sa do veľkej miery opierajú o skúsenosti zo
zatiaľ posledného rozšírenia EÚ o štáty strednej a východnej
Európy a ich spoločným menovateľom je stabilita. Podobne ako
v prípade Slovenska, aj voči štátom západného Balkánu EÚ plánuje
aplikovať tzv. politiku kondicionality (EU-conditionality). Ide o proces,
pre ktorý je charakteristické špecifikovanie podmienok alebo predpokladov pre poskytnutie podpory zo strany EÚ vrátane materiálnej
pomoci a ktorého súčasťou je monitorovanie vnútropolitických procesov v konkrétnych štátoch.22 Zjednodušene povedané, EÚ definuje podmienky, ktoré musí kandidát splniť, pričom okrem samotného členstva (ako konečného cieľa) ponúka programy podpory
a spolupráce. Pokrok je hodnotený na základe mechanizmov monitorovania a hodnotenia (tzv. Hodnotiace správy Európskej komisie).
Tento mechanizmus sa však zakladá na predpoklade, že daná krajina, resp. jej politické elity sú presvedčené o potrebe spolupracovať
s EÚ a rešpektujú jej nariadenia, prípadne že v krajine existuje
pomerne stabilný tábor relevantných opozičných strán, s ktorým
môže únia vstúpiť do dialógu a existuje reálna šanca, že v ďalších
voľbách tieto opozičné strany vystriedajú vládnu koalíciu. V opač-
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nom prípade sa totiž sankcie za neplnenie kritérií obmedzujú na
tradičné diplomatické nástroje bez koercívneho rozmeru.23
Okrem ochoty politických elít spolupracovať s EÚ – a teda podriadiť sa kondicionalite – je potrebné dodať, že táto politika sa týka
predovšetkým kandidátskych štátov. V tomto „štádiu“ sa však zo štátov západného Balkánu nachádza len Chorvátsko (podalo žiadosť
21. februára 2003), hoci Európska komisia v marci 2005 odložila
začatie prístupových rokovaní na neurčito. Ostatné štáty buď tiež
podali žiadosť o členstvo a uzavreli s úniou Stabilizačnú a asociačnú
dohodu (Macedónsko podalo žiadosť 22. marca 2004), alebo na
uzavretí tejto dohody pracujú (31. januára 2003 Komisia oficiálne
otvorila rokovania o Stabilizačnej a asociačnej dohode s Albánskom
a v tom istom roku schválila Feasibility Study pre BaH, ktorá otvorila
rokovania o Stabilizačnej a asociačnej dohode).
Inštitút stabilizačných a asociačných dohôd (Stabilization and Association Agreement, SAA) je pritom relatívne nový, vznikol v roku 2000
na summite EÚ v Záhrebe (24. novembra). Vtedy EÚ ponúkla štátom západného Balkánu koncepciu Stabilizačného a asociačného
procesu (Stabilization and Association Process, SAP), ktorý mal kompenzovať dovtedajšiu absenciu jasnej pozície či vôbec politiky ES/EÚ
voči tomuto regiónu. Podobne ako tzv. Európske dohody, aj SAP je
nástrojom politiky kondicionality. Jeho súčasťou je jednostranné
otvorenie trhu pre balkánske produkty a poskytnutie prostriedkov
z CARDS (Community Assistance for Reconstruction and Development, and
Stability), ktorý má podľa Rozhodnutia Rady č. 2666/2000 z 5. decembra
2000 podporovať vnútorné reformy a rekonštrukciu (nahradil fondy
Phare a OBNOVA) [2, s. 5].
Spomínané SAA mali byť v rámci SAP ponúknuté štátom, ktoré
zaznamenajú istý pokrok v politických a ekonomických reformách.
Podpisom SAA by tieto štáty získali štatút „potenciálneho kandidáta“ a zaviazali by sa rokovať, resp. plniť požiadavky únie v nasledujúcich oblastiach: politický dialóg; regionálna spolupráca; štyri slobody; aproximácia legislatívy s acquis; spolupráca vo všetkých oblastiach politiky EÚ, vrátane spravodlivosti a vnútorných záležitostí [4].
Komisia im bude poskytovať technickú a finančnú pomoc prostredníctvom nových spoločných orgánov na ministerskej úrovni (Stabilizačná a asociačná rada), na úrovni vysokých predstaviteľov (Stabilizačná a asociačná komisia) a na technickej úrovni (subkomisie).
Podľa oficiálnych deklarácií mali SAA pomôcť štátom západného
Balkánu pripraviť sa na členstvo v EÚ. V skutočnosti však mali dvo-

5

23Ďalším

motivačným faktorom pre konkrétny štát, aby
sa podriadil demokratickým
princípom a kondicionalite
EÚ je reputácia a príťažlivosť modelu, ku ktorému
sa má priblížiť, jeho geografická blízkosť a kultúrnohistorická príbuznosť, ako aj
otvorenosť voči susedným
štátom. Pozri [5, s. 5].
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jaký význam. Po prvé, zabezpečiť regionálnu stabilitu a tým vytvoriť
opatrenia proti trom najväčším rizikám v regióne z pohľadu ES/EÚ:
masívnej migrácii, organizovanému zločinu a aktivitám islamských
radikálov. Postoj západnej Európy voči západnému Balkánu totiž
determinujú predovšetkým tri vyššie spomínané témy. „Štáty, ktoré
nepredstavujú také riziko pre EÚ s ohľadom na uvedené témy, figurujú medzi
kandidátskymi štátmi.“ [10, s. 3 – 4]
Po druhé, poskytnúť týmto štátom dostatočnú motiváciu, aby
reformovali svoje politické a ekonomické systémy podľa vzoru štátov EÚ (čo by jednak prispelo k väčšej stabilite, a jednak by to otvorilo možnosti pre obchodnú spoluprácu). Po skúsenostiach z doterajších kôl rozširovania je z pohľadu EÚ perspektíva členstva jediným spôsobom, ako vytvoriť tlak na vlády, aby realizovali potrebné reformy. Navyše, v kontexte celkového vývoja po roku 1989 a po
zmenách v strednej a východnej Európe je začlenenie západného
Balkánu do spoločenstva vyspelých európskych štátov pod značkou
EÚ považované za prirodzený a logický krok. „Tento pohľad však
nemusí byť správny. Myšlienka európskej integrácie bola doteraz silne prítomná
v mnohých politických proklamáciách týkajúcich sa Balkánu. To však len
potvrdzuje skutočnosť, že idealistické proklamácie veľmi často a opakovane
zakrývajú konkrétne záujmy. Európska únia sa často orientuje na krátkodobé
ciele a nakoniec sa ocitne v zajatí vlastných ideálov, pričom nie vždy je ochotná
proklamované ciele aj splniť.“ [10, s. 3 – 4]
Uvedené tvrdenie potvrdil práve prípad SAP. Po štyroch rokoch
sa ukázalo, že SAP nielen že nie je dostatočne silným rámcom pre
naplnenie deklarovaných cieľov (regionálna stabilita príprava na
členstvo) [11, s. 14 – 15], ale štáty západného Balkánu ho dokonca
vnímajú ako prejav neochoty únie zaviazať sa k niečomu konkrétnemu [13, s. 26]. Na rozdiel od asociačných dohôd, ktoré únia využila
v predchádzajúcom kole rozširovania, SAA totiž nie sú integrálnou
súčasťou prístupového procesu, teda ich plnenie nevedie k členstvu,
ale iba k stavu pripravenosti na začatie rokovaní o členstve (preto
„potenciálny kandidát“). EÚ teda na summite v Záhrebe našla „šalamúnske riešenie“ s krátkou dobou trvania – na jednej strane vytvorila nástroj motivácie štátov k plneniu vlastných kritérií, ale na strane
druhej sa uzavretím SAA v podstate k ničomu nezaviazala (v zmysle
prijatia za člena EÚ).
Panika, ktorú vyvolala žiadosť chorvátskej vlády o členstvo v EÚ
(21. februára 2003), iba potvrdila skutočnosť, že z hľadiska cieľa
deklarovaného štátmi západného Balkánu (t. j. členstva v únii) SAA
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neboli dostatočným mechanizmom a únia sa v podstate „chytila do
pasce“ vlastných proklamácií. Žiadosť bola predložená na základe
pokroku v plnení SAA, o uzavretí ktorej začalo Chorvátsko i Macedónsko rokovať už krátko po spomínanom summite (Macedónsko
podpísalo SAA v marci 2001 a Chorvátsko v októbri 2001). Komisia
prijala 20. apríla 2004 pozitívne stanovisko (Avis) a odporučila členským krajinám, aby s Chorvátskom otvorili prístupové rokovania.
Mimoriadne pozitívne hodnotila najmä stav chorvátskej demokracie,
trhovej ekonomiky a schopnosti implementovať acquis v strednodobom časovom horizonte. Čo sa týka plnenia kodanských kritérií,
závery Komisie sú jednoznačné: „Chorvátsko má fungujúcu demokraciu so stabilnými inštitúciami, ktoré garantujú právny štát...
Chorvátsko možno považovať za fungujúcu trhovú ekonomiku...
Chorvátsko je v pozícii prijať ďalšie záväzky vyplývajúce z členstva
v strednodobom horizonte“ [6]. Medzi problémy naznačené v Avis
patria vzťahy s ICTY, práva menšín, návrat utečencov, reforma
v oblasti súdnictva, regionálna spolupráca a boj proti korupcii. Na
základe Avis Európska rada 17. júna konštatovala, že Chorvátsko
spĺňa politické kritériá a môže získať status kandidátskej krajiny. Zároveň požiadala Komisiu, aby vypracovala predvstupovú stratégiu.
Komisia 6. októbra predložila Strategický dokument Európskej komisie
o pokroku v procese rozširovania, ktorý definuje predvstupovú stratégiu
a ponúka prehľad všeobecného rámca rokovaní. Tento má byť
vytvorený na základe niekoľkých princípov: „Predvstupové podmienky
definované na summite v Kodani v roku 1993 budú základným rámcom rokovaní; pokrok v rokovaniach bude závisieť od udržateľnosti politických reforiem
a plnenia záväzkov; v prípade vážneho a pretrvávajúceho porušovania princípov
slobody, demokracie, úcty k ľudským právam a právneho štátu Komisia odporučí
a Rada schváli zastavenie rokovaní...“ [9]. Komisia začne vydávať pravidelné správy o Chorvátsku na jeseň 2005. V kontexte SAP Komisia navrhla Európske partnerstvo založené na zisteniach v Avis.
Týmto dokumentom sa bude riadiť predvstupový proces. V decembri Rada požiadala Komisiu o vypracovanie rámca pre otvorenie
rokovaní o vstupe 17. marca 2005 pod podmienkou, že Chorvátsko
bude spolupracovať s Medzinárodným trestným tribunálom pre
bývalú Juhosláviu (ICTY) [4]. Na jeseň 2004 sa začala príprava na
screening vo forme konzultácií (pre-screening). Počas screeningu musí
Chorvátsko určiť, v ktorých oblastiach legislatívy očakáva isté problémy. Rokovania o jednotlivých kapitolách acquis sa môžu začať až
po ukončení screeningu v príslušných legislatívnych oblastiach.
315

5

24V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že ministri zahraničných vecí
členských štátov EÚ na
stretnutí, ktoré sa konalo
4. – 5. septembra 2004
v Maastrichte, uznali fakt, že
integračný proces by mal
byť posudzovaný pre Srbsko
i Čiernu Horu zvlášť v technickej, ekonomickej a administratívnej oblasti. Zároveň
však vyjadrili podporu pre
existenciu ich spoločného
štátu [12, s. 41].
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Chorvátsko ako kandidátska krajina by malo získať prostriedky
zo všetkých troch predvstupových finančných fondov: Phare pre
budovanie inštitúcií, ekonomiku a sociálnu kohéziu; ISPA pre životné prostredie a dopravu, SAPARD pre poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka. Po zohľadnení potrieb Chorvátska pre adekvátnu prípravu
Komisia odporučila alokovať pre Chorvátsko 105 mil. eur v roku
2005 (80 mil. na Phare a 25 mil. na ISPA) a 140 mil. eur v roku 2006
(80 mil. Phare, 35 mil. ISPA a 25 mil. SAPARD). Komisia navrhla
Rade, aby vytvorila nový predvstupový nástroj (IPA), založený na
doterajších nástrojoch, z ktorého by Chorvátsko získalo zdroje od
roku 2007. Množstvo zdrojov bude zadefinované v kontexte
ďalšieho rozpočtu únie [3].
Skutočnosť, že Komisia dala chorvátskej kandidatúre zelenú, bola
ovplyvnená aj stanoviskom vrchnej prokurátorky ICTY Carly Del
Ponte, podľa ktorej chorvátska vláda plne spolupracuje s haagskym
tribunálom [13, s. 31]. Neochota vysporiadať sa s vojnovým dedičstvom bola dovtedy najväčšou prekážkou integrácie do únie,
keďže holandská a britská vláda mesiace blokovali ratifikáciu chorvátskej SAA a teda aj celý prístupový proces. A práve námietka Carly
Del Ponte týkajúca sa nedostatočnej spolupráce s ICTY bola dôvodom odloženia plánovaného začiatku rokovaní s Chorvátskom
17. marca 2005.
Podobne ako Chorvátsko podalo 22. marca 2004 žiadosť o členstvo v EÚ aj Macedónsko. Európska rada následne 17. mája požiadala Komisiu, aby vypracovala stanovisko k žiadosti. Vo februári
2005 predseda macedónskej vlády Vlado Bučkovski predložil
Bruselu odpovede na 4 000 otázok, ktoré by mali Komisii pomôcť
vypracovať Avis týkajúce sa začatia prístupových rokovaní. Čo sa
týka Srbska a Čiernej Hory, 12. apríla 2005 Komisia schválila Feasiblity Report, ktorá potvrdila pripravenosť oboch entít otvoriť rokovania o uzavretí SAA s EÚ.24 Dokument posudzoval otvorenie rokovaní na základe niekoľkých kritérií: stupeň súladu s politickými
a ekonomickými podmienkami, celková funkčnosť únie, existencia
jednotnej obchodnej politiky a jednotného trhu, pokrok v sektorálnych otázkach. Stabilizačná a asociačná dohoda vytvorí prvý zmluvný vzťah medzi obomi stranami. Komisia bude zatiaľ monitorovať
pokrok Srbska a Čiernej Hory, ktorý zhodnotí v ročnej správe o SAP
na jeseň 2005.
Všeobecne je akceptovaný fakt, že prípadné prijatie Chorvátska za
kandidátsku krajinu by vyslalo signál do celého regiónu. Kým však
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niektorí odborníci tvrdili, že Chorvátsko môže slúžiť ako pozitívny
príklad pre ostatné štáty [6, s. 8], iní upozorňovali na to, že schválenie žiadosti o členstvo by mohlo spôsobiť frustráciu v ostatných štátoch zapojených do SAP [13, s. 27]. S odstupom času je možné konštatovať, že pravdepodobnejšia je prvá možnosť, t. j. že schválenie
chorvátskej žiadosti o členstvo bude pozitívnym príkladom pre ostatné štáty západného Balkánu. Zároveň je však nevyhnutné zmeniť
doterajší prístup EÚ, vytvoriť ucelenú koncepciu politiky voči regiónu a poskytnúť týmto krajinám reálnu alternatívu členstva.
Udalosti v roku 2004 – etnické nepokoje v Kosove a Macedónsku – presvedčili aj najväčších optimistov, že región má ešte stále
ďaleko k tomu, aby mohol byť označený ako stabilný. Už aj tak
spochybňovanú autoritu medzinárodného spoločenstva v regióne
ešte viac naštrbilo zlyhanie jednotiek UNMIK a KFOR pri zaisťovaní poriadku a bezpečnosti obyvateľov Kosova, ako aj masové nepokoje v Macedónsku, ktoré boli výsledkom implementácie zákona
o decentralizácii (podmienka implementácie Ohridskej zmluvy
z roku 2001) [1, s. 9]. Toto platí nielen z vojenského, ale aj politického hľadiska.
Vzhľadom na doterajší vývoj v regióne po roku 1991 vojenská sila
medzinárodného spoločenstva (najmä EÚ, NATO, OSN) stratila
veľa zo svojej schopnosti odstrašiť potenciálnych protivníkov pred
organizovaním ozbrojených konfliktov a násilností. Pri udalostiach,
akými boli napríklad masaker v Srebrenici či nedávne nepokoje
v Kosove, sa totiž potenciálni agresori mohli presvedčiť o nízkej
ochote a pripravenosti Západu riskovať životy svojich vojakov. Faktor odstrašenia teda funguje iba v obmedzenej miere – rešpekt
vzbudzuje najmä možnosť intervencie NATO a to najmä v BaH
a v Kosove, ale nie vojenské jednotky vyslané do regiónu. Ich prítomnosť totiž sama osebe nedokáže zabrániť ani menším konfliktom (z hľadiska intenzity). Navyše, väčšina obyvateľov vníma prítomnosť zahraničných vojenských jednotiek ako neopodstatnenú.
Pre opätovné získanie autority je preto potrebné, aby stratégia EÚ
(a NATO) voči Balkánu bola založená na konsenze členských štátov,
ako aj na všeobecnom súhlase občanov balkánskych štátov s prítomnosťou vojenských jednotiek na vlastnom území [10, s. 5].
Z politického hľadiska je problematická najmä spomínaná nejednotnosť v prístupe medzinárodného spoločenstva, predovšetkým
ES/EÚ. Prístup ES/EÚ (i USA) bol spočiatku založený na mediácii
konfliktov, ktorú len veľmi pomaly nahradila aktívna diplomacia.
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Európska únia a jej predstavitelia využívali na dosiahnutie proklamovaných cieľov tri diplomatické nástroje:
 preferovanie určitej politickej strany alebo prúdu (podmienkou
úspešnosti tohto prístupu je silná ochota domácich aktérov dosiahnuť zmeny);
 vytvorenie umelého vnútorného konsenzu;
 odsunutie miestnych politických elít od rozhodovacích procesov
(tento prístup však môže viesť k vytvoreniu paralelných štruktúr
a k nahradeniu spolupráce konfrontáciou) [10, s. 6 – 7].
Uvedené nástroje však v praxi nepriniesli dlhodobé výsledky
a mali skôr krátkodobý efekt. Navyše, prístup EÚ k Balkánu až do
súčasnosti komplikujú nasledujúce skutočnosti:
 zdĺhavé definovanie konkrétneho cieľa;
 oneskorené dosiahnutie konsenzu na cieľoch (oproti dianiu
v regióne);
 nemennosť cieľov bez ohľadu na okolnosti;
 hlboko zakorenené predsudky;
 myslenie v skupinových kategóriách (neposudzuje sa štát, ale
región);
 mechanický prenos skúseností z jednej oblasti na druhú (napríklad skúseností z rozširovania EÚ o štáty strednej Európy na
západný Balkán; skúsenosti z BaH na Kosovo) [10, s. 7].

25Pozri

Medzi najväčšie problémy v regióne patrí ústavná nestabilita,
ktorá ovplyvňuje nielen Srbsko a Čiernu Horu, ale aj BaH. Obe únie
sú navyše pod výrazným vonkajším tlakom. BaH je medzinárodným
protektorátom v čele s Vysokým predstaviteľom EÚ/OSN, ktorý
má nahrádzať chronický nedostatok politickej vôle hlavných politických strán spolupracovať. No aj silné právomoci vysokého predstaviteľa sú jedným z dôvodov, prečo v krajine chýba demokraticky
zodpovedná vláda. Srbsko a Čierna Hora je zas pod tlakom EÚ na
funkčnosť únie predtým než pristúpi k SAA.25 Belehradská dohoda
z roku 2002 a následná ústavná zmluva z roku 2003 však obsahujú
časovanú bombu: každá z dvoch strán môže po troch rokoch od
uzavretia dohody (2006) vyhlásiť referendum o nezávislosti [12,
s. 40]. Táto neistota teda podkopáva ochotu oboch strán pristúpiť
na kompromisy a sfunkčniť úniu.
Ďalším problémom a zároveň kľúčovým faktorom stability celého regiónu západného Balkánu je riešenie statusu Kosova. K to-

[8].
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muto záveru prišla aj Medzinárodná komisia pre Balkán, ktorá v polovici apríla 2005 uverejnila záverečnú výskumnú správu. Komisia
v správe odporúča EÚ (a ostatným medzinárodným aktérom) nasledujúcu stratégiu riešenia situácie na západnom Balkáne. Po prvé, na
jeseň 2006 by EÚ mala zorganizovať summit, ktorý by štátom
v regióne ponúkol tzv. cestovnú mapu pre vstup s možným dátumom vstupu v rokoch 2014/2015. Ako ukázal vývoj v strednej
a východnej Európe, konkrétna perspektíva členstva je najlepším
spôsobom, ako zrýchliť politické, ekonomické a administratívne reformy v kandidátskych štátoch. Neznamená to, že všetky balkánske
štáty by mali vstúpiť do únie naraz, ale všetky štáty získajú perspektívu členstva, čím sa eliminuje ich strach z vylúčenia.
Po druhé, na stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO v júni
2005 by mal byť vyslaný pozitívny signál smerom k štátom tzv.
Adriatickej skupiny (Chorvátsko, Albánsko, Macedónsko). Tieto tri
krajiny by mali získať pozvánky na členstvo na summite NATO
v roku 2006, samozrejme, na základe pokroku v plnení MAP. Zároveň by Aliancia mala čo najskôr ponúknuť členstvo v Partnerstve
pre mier Srbsku a Čiernej Hore a BaH [11, s. 14 – 15].
Medzinárodná komisia pre Balkán zároveň navrhuje:
 štvorstupňový prechod k suverenite Kosova: od statusu quo definovanom v Rezolúcii OSN č. 1244 (prvá fáza) k „nezávislosti bez
plnej suverenity“ (druhá fáza, kde by medzinárodné spoločenstvo
disponovalo právomocami v oblasti ľudských práv a ochrany
menšín), následne k „vedenej suverenite“ (tretia fáza, pričom Kosovo by zároveň rokovalo o vstupe do EÚ) a nakoniec k „zdieľanej suverenite“ (štvrtá fáza) v rámci EÚ;
 v prípade BaH prechod od Úradu Vysokého predstaviteľa
OSN/EÚ k vyjednávačovi EÚ;26
 ponechať rozhodnutie o budúcnosti únie na obyvateľov Srbska
a Čiernej Hory. Komisia považuje súčasnú úniu za nefunkčnú.
Občania Srbska a Čiernej Hory by si preto mali vybrať medzi funkčnou federáciou a funkčnou separáciou do jesene 2006 [11, s. 18].
Z pohľadu viacerých expertov sú kľúčovými prívlastkami novej,
resp. revidovanej stratégie EÚ voči západnému Balkánu „dlhodobá“
a „konzistentná“. To platí aj pre Slovensko. Ako nový člen Európskej únie a štát, ktorý v strategických dokumentoch deklaruje ako
prioritu práve región západného Balkánu, no pritom nemá kohe-

26V

tomto sa zhodujú viacerí experti na problematiku
západného Balkánu. Pozri
[10, s. 8].
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rentnú a podrobnú pozíciu voči kľúčovým otázkam v regióne, by
Slovensko malo v najbližších mesiacoch venovať zvýšenú pozornosť vypracovaniu takejto pozície. Najmä preto, že koncom roku
2005 sa centrom pozornosti stane otázka štatútu Kosova a v roku
2006 budúcnosť únie Srbska a Čiernej Hory.
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Oživenie stredomorského partnerstva na barcelonskej báze
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Úvod
Keď sa v novembri 1995 uskutočnila v Barcelone konferencia
ministrov zahraničia EÚ a 12 krajín Stredomoria, predstavitelia
únie tým vyslali v deň 900. výročia prvej krížovej výpravy signál
o snahe prekonať historické nepriateľstvo s týmito prevažne muslimskými krajinami [10, s. 34]. Bezprecedentná snaha únie garantovať v tomto regióne mier, stabilitu a prosperitu pomocou dialógu,
výmeny a spolupráce v troch rozsiahlych a vzájomne prepojených
oblastiach, ktorá sa odvtedy označuje ako tzv. barcelonský proces,
dala tomuto symbolickému prelomu tiež konkrétny obsah. Z medzinárodno-právneho hľadiska nezáväzná barcelonská deklarácia
spolu s jej skôr pragmaticky motivovanými signatármi pripravila
pôdu pre bezprecedentný rozvoj partnerských vzťahov medzi
oboma celkami i v rámci stredomorských krajín samotných.
Barcelonská deklarácia bola síce skvelou myšlienkou postavenou
na princípoch Charty OSN i Všeobecnej deklarácie ľudských práv
či na iných prameňoch medzinárodného práva, ale ako ukázalo
(ne)napĺňanie agendy spomínaného barcelonského procesu, svojim obsahom v konkrétnom medzinárodnom kontexte myšlienkou
až príliš ambicióznou a teda ťažko realizovateľnou. Paradoxne,
práve udalosti počnúc 11. septembrom 2001 a nesprávna európska
interpretácia niektorých kauzalít v tak komplexnej oblasti, akou je
bezpečnosť, ktoré viedli k dôrazu na stabilizáciu a nie odstraňovanie príčin niektorých hrozieb, prispeli k stagnácii tohto procesu.
Až vývoj od roku 2003, kedy boli prijaté dva kľúčové dokumenty
v tejto oblasti, koncepcia Širšia Európa – Európska susedská politika a Európska bezpečnostná stratégia, spolu s ich postupnou
implementáciou má pozitívne implikácie.
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Hoci tejto skupine externých politík únie nie je, v porovnaní so
západným Balkánom či tzv. východným vektorom zahraničnej
politiky SR, venovaná osobitná pozornosť, objasnenie uvedenej
otázky nestráca na svojej užitočnosti. Najmä vzhľadom na dôraz,
ktorý na ňu kladie Európska bezpečnostná stratégia i bezpečnostno-politický kontext od 11. septembra 2001 podčiarknutý 11. marcom 2004. Hodnotiaci pohľad na vývoj za rok 2004 v kontexte
predchádzajúceho dedičstva by tak práve teraz pri príležitosti
10. výročia začiatku Stredomorského dialógu mohlo prispieť k formovaniu pomerne objektívneho pohľadu zo strany nezainteresovanej SR.
27Podľa barcelonskej deklarácie ju tvoria tieto 3 koše:
prvým je vytváranie spoločnej zóny mieru, bezpečnosti
a stability prostredníctvom
posilneného politického
a bezpečnostného dialógu
na pravidelnej báze; druhým je vytváranie zóny
zdieľanej prosperity prostredníctvom ekonomického a finančného partnerstva
a postupného zavádzania
zóny voľného obchodu
a tretím je snaha priblížiť
ľudí prostredníctvom sociálneho, kultúrneho a ľudského partnerstva s cieľom
podnietiť porozumenie medzi kultúrami a výmenu
v rámci občianskych spoločností – pozn. aut.
28Spomenuté oblasti spolupráce prebiehajú na bilaterálnej báze, ale majú tiež
svoju regionálnu dimenziu.
Zatiaľ čo prvú asi najlepšie
vystihujú individuálne vyjednané a teda i rozdielne
Stredomorské asociačné či
partnerské dohody medzi
úniou a konkrétnymi predmetnými krajinami, ktoré
určujú všeobecné princípy
pre nové Euro-stredomorské
partnerstvo, v prípade tej
druhej je dôraz položený na
spoluprácu v oblastiach spoločných pre viacerých partnerov – pozn. aut.
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Barcelonský proces v rokoch 1995 – 2002:
stagnácia a jej príčiny
Na jednej strane je pozitívom, že sa spomínaná barcelonská agenda27 stala pevným základom pre prehlbovanie vzťahov medzi úniou
a krajinami južného a východného Stredomoria, ktoré prerástlo do
ich partnerstva. Interdependencii stanovených počiatočných cieľov
stredomorského partnerstva, resp. oblastí pre dialóg, výmenu a spoluprácu28, na ktorých sa dohodla vtedajšia 15-členná únia a 12 partnerských štátov aj ich jasnej logike v globalizovanom svete možno
asi len ťažko niečo vyčítať. Realita však bola iná a podľa analytičky
R. Balfourovej z renomovaného parížskeho Inštitútu bezpečnostných štúdií EÚ „javil barcelonský proces známky stagnácie až do
Akčného plánu z Valencie schválenom v roku 2002 počas (vtedajšieho) španielskeho predsedníctva“ [1, s. 7].
Autorka totiž konštatuje, že progresívna inštitucionalizácia v rokoch 1995 – 2002 vrátane prvého koša, teda politicko-bezpečnostného dialógu, nešla ruka v ruke s reálnou náplňou jednotlivých
oblastí spolupráce, čím sa zhoduje so závermi prijatej Spoločnej
stratégie únie smerom k Stredomoriu z júna 2000 na summite ER
vo Feire či správy Komisie pod význačným názvom „Oživujeme
znovu barcelonský proces“ [4]. Pomerne známe príčiny neúspechu, odvolávajúc sa na ďalších analytikov, sumarizuje a zaraďuje
medzi ne nasledovné:
 Konfliktné regionálne vzťahy medzi arabskými štátmi a Izraelom presahujúce samotný blízkovýchodný mierový proces či
spor o západnú Saharu v rámci Maghribu;
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 Absencia jasnej prioritizácie v rámci globálneho prístupu únie;
 Tzv. Washingtonský konsenzus mylne predpokladajúci, že
ekonomická liberalizácia sa automaticky prenesie do reforiem
v iných oblastiach a povedie k politickej liberalizácii a tzv. good
governance;
 Prílišný dôraz na ekonomický kôš zakrývajúci previazanosť
politickej, ekonomickej a bezpečnostnej oblasti a umožňujúci
problémom v ostatných oblastiach spomaľovať ekonomický
progres;
 Pokračujúci protekcionizmus EÚ voči niektorým kľúčovým komoditám ekonomík barcelonských partnerov napriek deklarovanej snahe vytvoriť zónu voľného obchodu v regióne;
 Duálne rozhodovacie procesy únie, jej kompetencie a obmedzená schopnosť jednotného postupu v tomto kontexte negatívne determinujúce charakter únie ako zahraničnopolitického
aktéra.
Žiaľ, agenda už len v rámci prvého, kľúčového koša stredomorského partnerstva, ktorá sa neskôr ukázala vysoko aktuálna si
svojim ambicióznym rozsahom v danom medzinárodnom kontexte alebo vplyvom vývoja krajín južného Stredomoria sama zahatala cestu. Už v polovici 90. rokov totiž kládla do popredia
spoluprácu v oblasti prevencie a boja proti terorizmu, organizovanému zločinu, šíreniu ZHN (v súlade s prijatými medzinárodnými zmluvami), dokonca vrátane vytvorenia akejsi zóny bez ZHN
na Blízkom východe a potreby zabrániť nadmernej akumulácii
konvenčných zbraní a zaručiť najnižšiu možnú úroveň počtov
vojenských jednotiek a výzbroje.
Paradoxne ani 11. september neprispel k napĺňaniu jedného
z fundamentálnych cieľov prvého koša – „rozvíjať demokraciu,
právny štát, rešpekt pre ľudské práva a základné slobody s uznaním
kultúrnej diverzity a zdržať sa zasahovania do vnútorných záležitostí štátu“ [6]. Túto významnú, ale značne zanedbávanú otázku
stredomorského dialógu postavil boj proti terorizmu v dôsledku
nesprávnej interpretácie súvislostí medzi autoritárskymi režimami,
fundamentalizmom a potrebou demokratických reforiem pred
dilemu. Na jednej strane stál spoločný záujem o stabilitu, ktorý mal
v dôsledku obáv Západu o bezpečnostnú destabilizáciu v regióne
jeho podporu, ale i podporu nedemokratických elít južných krajín
partnerstva, alibisticky spájajúcich politickú liberalizáciu s víťaz323
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stvom domáceho fundamentalizmu a destabilizáciou ako dôsledkom. Na strane druhej stálo adresovanie príčin týchto negatívnych
javov [1, s. 19 – 20].

Oživenie stredomorského partnerstva
na barcelonskej báze

29Táto

správa obsahovala
10 konkrétnych politických
odporúčaní pre úniu v reakcii na spomenutú správu
UNDP – pozn. aut.

30Určujúcim

dokumentom
tejto politiky je EK navrhnutý a ER schválený strategický dokument s názvom,
„Širšia Európa – Susedstvo:
Nový rámec vzťahov s našimi východnými a južnými
susedmi“ – pozn. aut.

31Členskú

základňu tvorí
dnes okrem európskej 25-ky
týchto desať stredomorských
štátov: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestínska samospráva, Sýria, Tunisko a napokon
Turecko, pričom Líbya má
od roku 1999 status pozorovateľa – pozn. aut.
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Predznamenaním zmeneného prístupu únie k prioritám stredomorského dialógu a k zanedbávanej potrebe reforiem v oblasti ľudských práv a demokracie u južných partnerov bola Správa OSN
o ľudskom rozvoji v arabskom svete z roku 2002. Jednoznačne
priznala týmto krajinám tzv. deficit slobody a potvrdila, že „rovnosť, poznanie, sloboda a ľudské práva sú samé o sebe súčasťou
dobrého spravovania (good governance) a zohrávajú tiež kľúčovú rolu
ako determinanty rozvoja, (...) sú preto prostriedkami i cieľmi
zároveň“ [12]. Táto správa tak pripravila pôdu pre neskoršiu výzvu
vtedajšieho predsedu Komisie R. Prodiho počas návštevy v Alžírsku, ktorý na príklade tejto krajiny síce ubezpečil, že únia a osobitne Komisia sú si vedomé hrozieb terorizmu a jeho dosahu na
túto spoločnosť, avšak dôraz položil na otázku ľudských práv ako
„významného elementu (nielen) asociačnej dohody i dôležitého
faktora v prevencii voči návratu takýchto udalostí (zrejme mal na
mysli terorizmus)“ [11].
Po tom, čo sa Komisia chopila iniciatívy, vydala Správu venovanú zlepšovaniu stratégie únie v otázke presadzovania ľudských
práv a demokratizácie29 a pripravila tiež koncepciu Širšia Európa30,
nemožno pochybovať o ochote únie zmeniť svoju doterajšiu málo
úspešnú stratégiu. Na toto úsilie zareagovala pozitívne tiež Stredomorská konferencia v Neapoli v decembri 2003, keď označila „presadzovanie ľudských práv za kľúčové pre úspech partnerstva“ [5].
Napokon v súlade s touto externou politikou únie sú napokon aj
ciele Európskej bezpečnostnej stratégie odsúhlasenej v decembri
2003, ktorá hovorí o potrebe „osobitne prispieť k stabilite a dobrému vládnutiu (governance) v bezprostrednom susedstve (a) vytvoriť
tak kruh dobre spravovaných krajín (...) na hraniciach so Stredomorím, s ktorými môžeme zdieľať blízke a kooperatívne vzťahy”
[9, s. 13].
Hoci májové rozšírenie únie o desať nových krajín vrátane
Cypru a Malty ako bývalých členov stredomorského partnerstva31
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neznamenalo významnejšie zmeny pre členskú základňu únie ani
nových susedov z tohto regiónu, skutočnosť, že sa stredomorský
dialóg stal od roku 2004 súčasťou novej Európskej susedskej politiky je prelomová. Aj keď sa nič nezmenilo na zásade, že táto politika v prípade stredomorských štátov neznamená možnosť integrácie do únie, možno oceniť výnimočnú snahu únie rozšíriť
plody32, ktoré so sebou prináša toto členstvo (napríklad uvedením
platných dohôd o zóne voľného obchodu do úplného stavu) [7]
i na tieto krajiny mimo prístupového či predprístupového procesu.
Tento nový status by mal doplniť existujúci Barcelonský proces33,
čo by malo – na rozdiel od predošlého stavu – priniesť spomínanú,
potrebnú a dlho očakávanú „intenzifikáciu spolupráce s partnerskými krajinami“ [3].
Keďže bol za účelom implementácie ESP vypracovaný a v máji
2004 aj prijatý tzv. Strategický dokument [2] definujúci ciele, princípy, geografický dosah a metódy tohto procesu, pripravila sa tak
pôda pre prvú sériu akčných plánov34. Po ich vypracovaní Komisiou ešte koncom toho roka boli predložené Rade a následne
Kooperačným radám ako spoločným orgánom únie a konkrétnych
partnerských krajín. Vzhľadom na to, že špecifikom barcelonského
procesu je to, že „poskytuje regionálny rámec spolupráce, ktorý je
dopĺňaný sieťou Asociačných zmlúv, (ktorých) plný potenciál ešte
nebol dosiahnutý“, tak najnovší vývoj priniesol okrem existujúcich
finančných nástrojov35 i nový nástroj: tzv. Nástroj európskeho
susedstva a partnerstva36.
Samotné akčné plány, ktoré vznikajú na základe tzv. Správ o jednotlivých krajinách, predstavujú svojou podstatou predstavujú zásadný rozdiel oproti predchádzajúcemu stavu, pretože svojim limitovaným počtom priorít prenášajú ambiciózne plány na reálnu
pôdu a svojou konkrétnosťou37 sú ľahko kontrolovateľné. Napriek tomu, že sú svojou odlišnou intenzitou a úrovňou ambície
vzťahov individuálne38, čím úspešnejšie budú podľa budúcich tzv.
Správ o pokroku implementované, tým širší kontraktuálny rámec
vzťahov s úniou môže byť krajine za odmenu ponúknutý. Takto
motivované partnerské krajiny si takto vlastne samé určujú rýchlosť i rozsah spolupráce.
Ďalším pozitívnym signálom pre napredovanie stredomorskej
spolupráce je aj uvedomenie si EÚ, že „konfrontovanie urgentných
reformných výziev našich partnerov zo Stredomoria nemôže byť
podmieňované pokrokom pri riešení (izraelsko-arabského) konflik-

6
32Ide

o tie, ktoré upravuje
článok 49 Zmluvy ustanovujúcej EÚ z Maastrichtu –
pozn. aut.

33Závery

Predsedníctva z júna 2004 v Bruseli hovoria
o „pokračovaní týchto cieľov s partnermi predovšetkým s využitím existujúcich
štruktúr a zmlúv“ s tým, že
„Stredomorské partnerstvo
a Európska susedská politika
zostanú piliermi rámcových
vzťahov únie s krajinami
Stredomoria“. Pre bližšie informácie viď 10679/2/04
REV2 – pozn. aut.

34Po

5 akčných plánoch navrhnutých v decembri 2004
(Izrael, Jordánsko, Maroko,
Palestínska samospráva a Tunisko) by EK mala v marci
2005 po tom, čo Asociačné
zmluvy s Egyptom a Libanonom vstúpili do platnosti
predstaviť správy o týchto
krajinách, nevyhnutné pre
vypracovanie a budúcu
orientáciu budúcich akčných plánov s týmito krajinami – pozn. aut.

35Hlavným finančným nástrojom realizácie tohto partnerstva bol totiž pomerne poddimenzovaný program MEDA
spolu s doplňujúcimi zdrojmi
napríklad od Európskej investičnej banky (EIB) či Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) – pozn. aut.
36„European

Neighbourhood
and Partnership Instrument“
by podľa Strategického plánu
mal byť uvedený Komisiou
od roku 2007 – pozn. aut.

37Ide

o princíp tzv. „benchmarks“, teda kritérií, ktoré
umožnia transparentné podmienky krajinám pre napĺňanie Akčných plánov a ich
jednoznačnú kontrolu –
pozn. aut.

38Tento tzv. princíp diferenciá-

cie je kľúčovým prínosom
akčných plánov – pozn. aut.
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tu“ [11, s. 15], spolu s uznaním, že „identifikované výzvy nemôžu
byť riešené udržiavaním status quo“ [11, s. 15]. Okrem toho
14. marca 2005 zasadlo už aj prvé spoločné 240-členné parlamentné zhromaždenie poslancov EP, vybraných národných parlamentov členských krajín únie a 10 krajín Stredomoria, ktoré si kladie za
cieľ – a potvrdzuje to i svojou vnútornou štruktúrou – podporovať
napĺňanie Barcelonskej deklarácie.

Záver
Existujúci barcelonský proces sa vďaka preukázanej schopnosti
byť reformovaným ukázal skutočne ako dobrý základ stredomorského partnerstva. Únia zasa potvrdila zmenou svojho prístupu schopnosť sebareflexie s cieľom upraviť nástroje svojej politiky tak, aby sa nestratil nadčasový význam tohto dialógu, pričom
tento jej zmenený prístup by na základe zakotvenia v kľúčových
dokumentoch mal mať trvalejší charakter.
Vzhľadom na množstvo výziev, pred ktorými stojí len samotná
únia s cieľom rozvíjať svoje strategické partnerstvo v rámci reformovaných štruktúr barcelonského procesu a dôležitosť postoja
druhej strany Stredomorského dialógu – keďže v prípade každého
dialógu ide o aktívne postoje oboch strán – sa však zdá, že sa ešte
nedávno stagnujúci stredomorský dialóg ocitá na novom a sľubnom začiatku.
ZDROJE
[1] Balfour, R.: Rethinking the Euro-Mediterranean political and security dialogue, Occasional Papers, n. 52, EU-ISS: Paríž 2004.
[2] Commission Communication, „European Neighbourhood Policy – Strategy Paper“, COM (2004) 373 Final, Brusel, 12. 5. 2004,
http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/strategy/Strategy_Paper_EN.pdf,
22. 3. 2005.
[3] Commission Communication, „On the Commission Proposals For Action
Plans Under the European Neighbourhood Policy (ENP)“, COM(2004) 795
Final, 9. 12. 2004,
http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/COM/COM
_COM(2004)0795_/COM_COM(2004)0795_en.pdf, 20. 2. 2005.
[4] European Commission, „Reinvigorating the Barcelona Process“, COM
(2000), 497 Final, Brussels, 6. september 2000, http://www.euromedseminars.org.mt/archive/ministerial/eu_communication.pdf, 20. 3. 2005.
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Rozvoj Strednomorského
dialógu v roku 2004

VII

Barbora MARÔNKOVÁ

Rok 2004 sa pre Stredomorský dialóg niesol v duchu veľkých
očakávaní a udalostí. Pri príležitosti 10. výročia vzniku Stredomorského dialógu sa 8. decembra 2004 historicky po prvýkrát zišli
ministri zahraničných vecí NATO a krajín zapojených do Stredomorského dialógu39 v Bruseli, Belgicko, aby pri slávnostnej večeri
prediskutovali závery z Istanbulského summitu z júna 2004 a následné kroky, ktoré by posunuli 10-ročný dialóg do novej fázy: do
reálneho a praktického partnerstva.
Istanbulský summit NATO v júni 2004 priniesol veľa pozitívnych uistení najvyšších predstaviteľov členských štátov NATO
o budúcnosti jednotlivých programov partnerstiev vrátane Stredomorského dialógu a iniciatíva zašla ešte ďalej a to k vytvoreniu nového programu tzv. Istanbulská iniciatíva pre spoluprácu, ktorá by
zahŕňala oblasť tzv. Širšieho Stredného Východu.40 Pre niektoré
krajiny zapojené do Stredomorského dialógu, ktoré môžeme geograficky situovať do oblasti Blízkeho Východu (Izrael a Jordánsko),
vytvorenie ďalšej iniciatívy v tomto regióne môže priniesť intenzívnejšiu spoluprácu, ale aj zvýšený záujem členských štátov
NATO o dianie v tomto horúcom a konfliktnom regióne.
Pri vydaní oficiálneho dokumentu schváleného hlavami členských štátov NATO 28. júna 2004 v Istanbule sa nešetrilo optimistickými vyhláseniami a prísľubmi o novej ére pragmatickejšieho
a užšieho dialógu, ako aj nových foriem spolupráce. Medzi definované ciele budúceho dialógu patrí:
 podpora doterajšieho politického dialógu (na báze pracovných
konzultácií na úrovni veľvyslancov vo formáte 26+1 alebo 26+7
alebo ad hoc stretnutia na úrovni ministrov);
 dosiahnutie vzájomnej interoperability;
 rozvoj reformy ozbrojených síl a demokratická kontrola ozbrojených síl, transparentnosť v plánovaní vojenského rozpočtu
atď.;
 podpora a spolupráca v oblasti boja proti terorizmu;
 zameranie sa na spoluprácu a aktivity, kde môže NATO pre
členské krajiny priniesť dodatočnú pridanú hodnotu;

39Členské

štáty Stredomorského dialógu: Alžírsko
(2000), Egypt (1994), Izrael
(1994), Jordánsko (1995),
Mauretánia (1994), Maroko
(1994), Tunis (1994) – pozn.
aut.

40„Broader

Middle East“ je
termín, o ktorom mnohí analytici polemizujú, aké konkrétne územia má zahŕňať.
V najširšom chápaní sa jedná
o celý Blízky Východ, cez
Arabský polostrov až po Afganistan, Pakistan. Viď kap.
Širší stredný východ – pozn.
aut.
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 a posilňovať politiku „otvorených dverí“ vstupu do dialógu pre
ďalšie krajiny tohto regiónu.
Spomenuté ciele by sa mali dosahovať realizáciou konkrétnych
krokov a aktivít ako napr. podpora spolupráce medzi ozbrojenými
silami NATO a členskými štátmi na dosiahnutie interoperability
a to prostredníctvom spoločných cvičení, tréningov a vzdelávanie
v centrách NATO ako sú NATO School v Oberammergau v Nemecku či NATO Defence College v Ríme, Taliansko ako aj spolupráca pri operáciách na podporu mieru, humanitárnych operáciách, operáciách civilných núdzových situácií atď. Dôležitým bodom je pomoc v boji proti terorizmu v námornej operácii Aktívne
úsilie či efektívna spolupráca spravodajských služieb. Ďalšími
oblasťami spolupráce významnými tak pre NATO, ako aj členské
krajiny, sú boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, boj proti
nelegálnemu pašovaniu malých zbraní, narkotík a osôb, ako aj spoločný postup pri krízovom manažmente a možnosť členských krajín požiadať o pomoc Euroatlantické stredisko pre koordináciu odstraňovania následkov katastrof.
Avšak predpoklady a podmienky pre reálne využitie pomoci
a partnerstva, ktoré NATO členským krajinám Dialógu ponúka,
nie sú príliš optimálne. Hlavné argumenty stoja a padajú na už
notoricky známych prekážkach a to:
Palestínsko-izraelský konflikt, ktorý je hlavnou prekážkou praktickej spolupráce medzi členskými štátmi a to hlavne v oblasti
vojenskej spolupráce a spoločných cvičeniach. Aj keď treba spomenúť, že v oblasti vedeckého programu a spoločnej koordinácie
pri manažmente katastrof dochádza k postupnej spolupráci a spoločným projektom.
Irak – pre väčšinu arabského obyvateľstva bola vojna v Iraku
vnímaná zväčša negatívne a prítomnosť amerických vojsk a ich
spojencov naďalej dotvára nepriaznivý obraz, ktorý USA má
v tejto oblasti. I napriek tomu, že vojna v Iraku nebola operáciou
NATO, bežní obyvatelia túto skutočnosť vôbec nerozlišujú a pre
nich je NATO len obyčajným nástrojom politiky USA, ku ktorej
prechovávajú odpor až nenávisť.
Zlý imidž NATO v daných krajinách, ktorý sa dá však postupne
odstraňovať veľmi jemnou a citlivou politikou verejnej diplomacie
a prostredníctvom vedeckých programov, ktoré prinesú obyvateľom nejaký prospech a pomoc.
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Zbrane hromadného ničenia – jednoznačné vyhlásenia arabských členov: „Ak eliminovať zbrane hromadného ničenia, tak
všetky a všetky krajiny bez rozdielov.“ V tomto smere sa však žiaľ,
aspoň v blízkej budúcnosti, nedá čakať žiadny zvrat zo strany
Izraela41, hlavne po tohtoročných odhaleniach o možnom vývoji
jadrových zbraní v Iráne.
Stredomorský dialóg je pre NATO a jeho členské štáty dôležitým partnerom v boji proti bezpečnostným hrozbám 21. storočia a jeho blízkosť k európskemu kontinentu tento fakt ešte
posilňuje. NATO preukázalo na Istanbulskom summite, že mu na
prehlbovaní partnerstva záleží a prišlo aj s konkrétnymi návrhmi na
spoluprácu. Aj o členských štátoch Stredomorského dialógu môžeme rovnako zodpovedne povedať, že si uvedomujú dôležitosť
spolupráce s NATO. Napriek mnohým problémom, ktoré dané
krajiny majú medzi sebou (Izrael vs. arabskí členovia, Alžírsko
vs. Maroko ohľadom Západnej Sahary atď.), ako aj predsudkom
miestneho obyvateľstva voči NATO či Západnej Európe a USA,
má Stredomorský dialóg pomerne vysokú šancu na úspech. Aj keď
v súčasnosti leží celý Stredomorský dialóg v členských štátoch len
na pár aktívnych a uvedomelých jednotlivcoch a ich silnej vôli
a presvedčení, existuje reálna šanca na zintenzívnenie spolupráce
a vytvorenie hlbšieho a prepojenejšieho partnerstva, ako je len
dialóg. Samozrejme, v širšom časovom horizonte.
ZDROJE
[1] Bassam, W.: The Mediterranean Dialogue and NATO: The view from
Egypt, prednáška na seminári Challenges for Defence Diplomacy: From
South Eastern Europe to the Mediterranean, 10 – 13. marec 2005, Varaždin, Chorvátsko.
[2] Donnelly, Chris: The evolution of NATO´s Partner Programmes, Nepublikovaný think-piece, marec 2004.
[3] Istanbul Summit, Readers Guide, str. 96 – 99, NATO Public Diplomacy
Division: Brusel 2004.
[4] Katsirdakis, George: NATO: Still an Important Player in the Mediterranean?,
prednáška na seminári Challenges for Defence Diplomacy: From South
Eastern Europe to the Mediterranean, 10 – 13. marec 2005, Varaždin,
Chorvátsko.
[5] NATO Celebrates 10th anniversary of Mediterranean Dialogue, http://
www.nato.int/docu/update, 15. 3. 2005.

41Izrael

vlastní a vyvíja zbrane hromadného ničenia už
niekoľko desiatok rokov na
obranu svojho územia pred
susednými štátmi. Na rozdiel od mnohých štátov sa
nesnaží túto skutočnosť popierať – pozn. aut.
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Všeobecný vstup
Ivo SAMSON

Úvod
Iniciatíva Širší Stredný východ v r. 2004/2005
Výsledky iniciatívy Širšieho Stredného východu v r. 2004/2005
Širší Stredný východ a NATO v r. 2004/2005

Úvod
Rok 2004 (s presahom do r. 2005) bol v oblasti Stredného východu
predsa len iný v tom zmysle, že v priebehu roka 2004/2005 došlo
v tomto regióne po dlhom čase k niekoľkým pozitívnym posunom.
Dá sa povedať že po r. 2000 (začiatok druhej intifády) a po
neúspechu Cestovnej mapy z r. 2003 sa rok 2004/2005 stal pre
politikov obdobím nových nádejí.
Záujem o novú stratégiu pri riešení základného blízkovýchodného problému (izraelsko-arabský konflikt) sa začal na počiatku
r. 2004, keď americký viceprezident Dick Cheney rozvinul predchádzajúcu americkú iniciatívu Širšieho Stredného východu. Bez
toho, aby túto oblasť bližšie geograficky vymedzil, požadoval
Cheney vo svojom prejave v Davose v januári 2004 „rozšíriť
demokraciu na celý región“, lebo iba tak je možné garantovať
„mier a rozvoj“ [11].
Americký viceprezident v svojom prejave len pokračoval v myšlienke prezidenta Busha formulovanej v povestnej Bushovej doktríne, v ktorej americký prezident zastáva názor, že izraelskopalestínsky konflikt je len náhradným problémom celého Stredného východu. Doktrína tvrdí, že konflikt je umelo udržiavaný
niektorými islamskými krajinami v regióne, ktoré chcú odsunúť
zavedenie reforiem [17]. Cheney podobne ako predtým prezident
Bush oblasť „Širšieho Stredného východu“ taxatívne vymedzil
príliš široko, čo len prispelo k pokračujúcemu terminologickému
chaosu v tejto otázke.1
1Pozri diskusiu o terminológii in [18].
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Iniciatíva Širší Stredný východ v r. 2004/2005
Americká iniciatíva Širšieho Stredného východu2 (ďalej Iniciatíva)
z konca r. 2003 narazila už v r. 2004 na neporozumenie hneď spočiatku na oboch platformách (G-8 a NATO), ktorým bola určená
ešte predtým, kým sa projekt mal dostať k adresátovi: teda k arabským, resp. muslimským krajinám. Dokument bol samozrejme podrobený teoretickej kritike predovšetkým vo Francúzsku na stránkach Le Monde diplomatique, ktorý odštartoval negatívne reakcie vo
viacerých intelektuálnych kruhoch v EÚ tvrdením, že ide o fantazmagóriu, predstavu o „regióne, ktorý neexistuje“ [1]. Arabské krajiny
reagovali na prvé podrobnosti Iniciatívy vo februári 2004 prudko
odmietavo a ich negatívny postoj ovplyvnil stanovisko niektorých
spojencov v G-8 a v Severoatlantickej aliancii [10]. V pracovnej štúdii
o Iniciatíve, ktorá mala spočiatku zahŕňať celý arabský svet plus Irán,
Turecko, Izrael, Pakistan a Afganistan, bol región nakoniec nepriamo
redukovaný o Turecko, ktoré sa nutne cítilo poškodené identifikáciou
s oblasťou, ktorá nerešpektuje demokraciu, odmieta modernizmus
a neakceptuje práva žien [7]. Inokedy sa zmienky o Širšom Strednom
východe týkali len arabských krajín, teda nie Turecka, Izraela a Iránu,
pričom sa niekedy nespomínal ani Pakistan a Afganistan.
Problémy celého („širšieho“) Stredného východu sú dlhodobého
charakteru a ich zosumarizovanie pre účely G-8 v pracovnej štúdii
uverejnenej v Middle East Intelligence Bulletin odrážajú aj v r. 2004
(s presahom na rok 2005) dlhoročné deficity islamských arabských
spoločností Stredného východu:
 Kombinovaný HDP všetkých 22 členských krajín Ligy arabských
štátov (nezaratával sa Irán) bol nižší než HDP Španielska.
 Približne 40 % dospelého arabského obyvateľstva tvorili negramotní.
 Celá jedna tretina regiónu Širšieho Stredného východu (v priemere
sa očividne nezarátavali Izrael a Turecko) žila z príjmu okolo 2 americké doláre denne.
 Iba 1,6 % obyvateľstva arabských krajín (do tohto údaja mohli byť
nepochybne zahrnutí aj Irán, Pakistan a Afganistan) malo prístup
k internetu.
 Ženská populácia bola v parlamentoch arabských krajín reprezentovaná len 3,5 % (percentami).
 Viac ako 50 % mladej populácie chcelo emigrovať [2].
2Najlepšia

možná medializácia Iniciatívy in [19].
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Stredného východu (prinajmenšom sféru členstva Ligy arabských štátov) ako krízový región, resp. región, ktorý sa nachádza na križovatke.

Výsledky iniciatívy Širšieho Stredného východu
v r. 2004/2005
V rozpracovaniach Iniciatívy bolo evidentné, že na seba narážajú
pragmatické a teoretické prúdy v orbite západného sveta, pričom
samotný fakt, že Iniciatívu otvorili USA, viedli často k apriórnej ideologickej predpojatosti.
Iniciatíva predpokladá kľúčové reformy v oblasti Širšieho Stredného východu, resp. v oblasti sveta muslimskej, predovšetkým arabskej civilizácie. Oblasťami reformy má byť ekonomika (obchodná,
fiškálna a monetárna politika; bankovníctvo a financie; kapitálové toky a zahraničné investície; regulácia príjmov a platov; vlastnícke práva). Súčasťou tohto ekonomického aspektu Iniciatívy je
apel na arabské, resp. ostatné muslimské vlády v regióne, aby sa
zdržali zásahov do tzv. ekonomickej slobody („osobná voľba“,
„dobrovoľná výmena“, právo vstupovať do „súťaže na pracovnom
trhu“) [15].
Vo sfére politickej reformy je Iniciatíva menej radikálna. Očividne
pod dojmom kontraproduktívnosti (čo sa týka nepriaznivého vplyvu
na transatlantické vzťahy) americkej invázie do Iraku nepožaduje
nejaké radikálne zmeny v prístupe západných demokracií voči presadzovaniu politických zmien v jednotlivých krajinách Stredného
východu. Senzitivita arabských krajín regiónu na americké návrhy
bola však natoľko výrazná, že lídri niektorých arabských krajín, prekvapivo aj jordánsky kráľ Abdulláh, využili v r. 2004 svoje návštevy
v Európe ku kontrapropagande a usilovali sa presvedčiť európskych
členov G-8, aby nepodporovali americké návrhy. Išlo skôr o stereotypnú psychologickú reakciu, pretože potreba zásadných reforiem
začala byť odvtedy v arabskom svete zdôrazňovaná takmer ako
otázka prežitia budúcnosti arabského sveta. Iniciatíva sa ale v r. 2004
stala aj príčinou bezprecedentnej krízy v agende Ligy arabských štátov, keď prvýkrát v jej dejinách došlo k posunutiu pôvodne plánovaného summitu na najvyššej úrovni v Tunise, na čo s prekvapením
reflektoval aj nezápadný svet [20]. Najmä populárna televízna stanica al-Džazíra sa v priebehu 2004/2005 stala pod dojmom Iniciatívy
hlásateľom nutnosti radikálnych zmien v arabskom svete [4]. Po337
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prední arabskí intelektuáli začali poukazovať na výrazné zaostávanie
muslimského, resp. arabského sveta a upreli pozornosť aj k otázkam, ktoré doteraz boli „tabu“. Menovite k otázke práv žien, k pokračujúcemu autoritárstvu v regióne Stredného východu, [3] k potláčaniu strednej vrstvy v arabskom svete, alebo k otázke takmer výlučnej muslimskej proveniencie medzinárodného terorizmu. Ide
o názor, ktorý dnes zastávajú už aj niektorí kritickí arabskí autori,
ktorí napr. hovoria, že „nie všetci muslimovia sú teroristi, ale, žiaľ,
väčšina teroristov sú muslimovia“ [5]. Svetová tlač parafrázuje muslimskú sebakritiku: „je síce pravda, že nie všetci muslimovia sú teroristi, ale je rovnako isté a mimoriadne nepríjemné, že takmer všetci
teroristi sú muslimovia“. [12]

Širší Stredný východ a NATO v r. 2004/2005
Napriek tomu, že sa autori iniciatívy za reformu Širšieho Stredného
východu pripravovali na presadenie tejto agendy v Istanbule na pôde
summitu NATO v júni 2004, aj mierne postulovanie problémov generovalo spory. Zástancovia reformy v arabsko-islamskom svete sa
vo všeobecnosti sústredili už vopred na tri kľúčové problémy:
 Otázka ľudských práv v oblasti Širšieho Stredného východu (spoločne s otázkou „dobrého spravovania“, resp. „good governance“);
 Otázka emancipácie muslimských (arabských žien);
 Otázka nastolenia, resp. „konsolidácie“ vedomostnej spoločnosti
(„knowledge society“).
Iniciátori reformy hlásali už vopred tézu, že bez radikálnej zmeny
v muslimskom (arabskom) svete bude v regióne narastať nestabilita,
ktorá bude čoraz viac presahovať do západného sveta. Iniciatívu
obranu zo strany NATO chápali predstavitelia reformy (USA a ich
transatlantickí spojenci) na Strednom východe ako aktívny boj proti
terorizmu [8].
Samotné NATO však počas summitu zaznamenalo v otázke
spoločného postupu voči problému Stredného východu skôr zlyhanie. Iniciatíva Širšieho Stredného východu nebola na Istanbulskom summite NATO konsenzuálne akceptovaná ako spoločné
podujatie NATO, čím americká iniciatíva utrpela najväčší neúspech.
Summit venoval oveľa viac priestoru čiastkovým otázkam týkajúcim
sa Afganistanu a Iraku, zatiaľ čo spoločný postup pri reforme celého
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regiónu Stredného východu narazil najmä na odpor Francúzska
a krajín, ktoré sa prikláňajú k neogaullistickej politike. Napriek tomu,
že sa americká strana snažila rozprúdiť debatu o reforme v celej
oblasti Stredného východu, operovala s príliš americkou argumentáciou („sloboda“), ktorá sa nestretla s rezonanciou [9]. Výsledkom
Istanbulského summitu v otázke Širšieho Stredného východu bola
tak len Istanbulská iniciatíva pre spoluprácu (ICI), ktorá sa opiera o koncept Rady spolupráce v Zálive a hlási sa k projektu Stredomorského dialógu
(MD). [12]
Bez ohľadu na absenciu explicitného konsenzu v radoch západných spojencov (NATO, EÚ, poprípade G-8), región Stredného
východu ako celok zažil nakoniec v r. 2004/2005 niekoľko pozitívnych udalostí. Ak odhliadneme od volieb v Afganistane koncom
r. 2004, potom svet na počiatku r. 2005 reflektoval:
 Alternatívne (a teda relatívne slobodné) voľby v Palestínskej autonómii 9. januára 2005;
 Reprezentatívne (a napriek hrozbám zo strany teroristov úspešné)
voľby v Iraku 30. januára 2005;
 Alternatívne (aj keď zďaleka nie „slobodné“) komunálne voľby
v Saudskej Arábii, ktoré predstavovali prvý prielom do autoritárstva kráľovskej rodiny Saudov.
 Vyhlásenie egyptského prezidenta Husního Mubaraka z 26. februára 2005 o tom, že „plánuje“ vyhlásiť prezidentské voľby s viac
ako „jedným kandidátom“;
 Rezignácia libanonskej pro-sýrskej satelitnej vlády premiéra
Umara Karámího v dôsledku masových demonštrácií v Bejrúte;
 Ochota iránskej vlády diskutovať o zastavení svojho kontroverzného jadrového programu so silnou trojkou EÚ (EÚ-3).
Všetky tieto dynamické pohyby v arabsko-islamskom svete zrejme v súčasnosti predstavujú, najmä v očiach skeptikov, skôr len
nepresvedčivé „trendy“ [15], ale aj v nich sa odzrkadľuje prinajmenšom čiastočný úspech kombinácie tvrdej sily a diplomatického
nátlaku.
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Úvod
V intenciách terminologickej normatívnosti sa za tzv. užší Stredný
východ považujú krajiny, ktoré sa bezprostredne geograficky dotýkajú historickej Palestíny, resp. oblasti vlastného izraelsko-arabského sporu – konfliktu medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou [19]. Z hľadiska individuálnych krajín sa tak oblasť užšieho Stredného východu týka (samozrejme popri Izraeli a Palestínskej samospráve) Egypta, Jordánska, Libanonu a Sýrie. Ide
o skupinu rozdielnych krajín, kde si Egypt stále uchovával pozíciu
neoficiálneho vodcu arabského sveta (jeho najľudnatejšia krajina,
sídlo stáleho sekretariátu Ligy arabských štátov) a spoločne s Jordánskom naďalej rešpektoval mierovú zmluvu s Izraelom. V porovnaní s ostatnými krajinami regiónu má Libanon väčší demokratický potenciál, je perspektívne politicky liberálny a nábožensky tolerantný. Napriek veľmi turbulentnému roku 2004/2005 sa len
ťažko vymaňoval z úlohy protektorátu Sýrie, resp. statusu de facto
okupovanej krajiny. Sýria, ktorá ostávala v latentnom vojnovom
stave s Izraelom, bola ako štát stabilná vďaka autoritárskemu režimu Bašira Assáda.
S výnimkou Libanonu, kde panuje faktické „trojvládie“, bol
rok 2004 charakteristický absenciou podpory fundamentalistickým hnutiam. Egypt si podporu fundamentalistom nemohol
dovoliť, keďže je tradične – podobne ako susedná Sýria – centrom teroristického záujmu Muslimského bratstva. Sýria podporu
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fundamentalizmu orientovala veľmi pragmaticky na libanonský
Hizballáh. Jordánsko, ktoré je prakticky palestínskym štátom, tak
ostávalo relatívne najdemokratickejšou krajinou užšieho Stredného východu a vlastne arabského sveta vôbec. Bez ohľadu na to,
že v postoji k Izraelu sa všetky štyri arabské krajiny užšieho Stredného východu odlišujú v tom, že dve z nich žijú s Izraelom
v deklamovanom a mierovými zmluvami potvrdenom stave
mieru, všetkých štyroch izraelských susedov vrátane Jordánska
spájalo odmietanie izraelskej politiky a izraelskej argumentácie pri
obhajovaní svojich nárokov. Rozdiely panovali len v intenzite
radikalizmu. Najradikálnejšia z arabských krajín užšieho Stredného východu bola v r. 2004/2005 Sýria, najumiernenejšie bolo
Jordánsko.
Jednotný postup proti Izraelu a jednoznačná podpora palestínskym Arabom, vrátane tichej podpory palestínskym teroristom, je
základný kohézny moment všetkých arabských krajín, teda aj
arabských štátov užšieho Stredného východu. Inak predstavujú
štyri krajiny, ktoré susedia s jadrom historickej Palestíny, individuálne príklady rozporuplných vývojových trendov a vlastných
problémov.

Egypt

3In

Egypt (73 miliónov obyv. v r. 2004/2005) sa v celom svete považoval za tragický príklad premrhaného potenciálu. Krajina sa
v r. 2004/2005 nachádza na konci štvrtého volebného obdobia
prezidenta Husního Mubaraka a svet niekedy s nádejou, inokedy so
strachom čaká, čo sa stane po prípadnom vystriedaní Mubaraka,
poprípade čo sa stane, ak sa Egypt „prebudí zo spánku“. [25]
Hlavným rysom Mubarakovej politiky v r. 2004 bol pokračujúci
dôraz na egyptské ekonomické záujmy. V zahraničnej politike
zohrávali výraznú úlohu ekonómovia a biznismeni, čo svojím spôsobom eliminovalo hrozbu militarizácie a pokusov o zvrátenie
vojensko-politickej rovnováhy v regióne.3 Na druhej strane sa
najmä z izraelskej strany objavovali obvinenia, že skrytá, ale zato
reálna egyptská politika spočíva v neustálom podnecovaní nepokoja na sporných územiach, predovšetkým v pásme Gazy. Juval
Steinitz, predseda Výboru pre zahraničnú politiku a obranu izraelského Knesetu obvinil počas svojej návštevy USA v r. 2004 Egypt

[7].
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z toho, že „skutočným cieľom jeho politiky je podpora terorizmu
palestínskych Arabov proti Izraelu“. [3]
Existuje reálny predpoklad, že Egypt, ktorý sa nachádza v permanentnom konflikte s domácou extrémistickou politickou opozíciou, praktizuje podobnú politiku ako Saudská Arábia. Podporou
palestínskych teroristov otupuje vplyv a efektivitu domácich extrémistov. Otvorený konflikt medzi egyptskou vládou a islamistickými extrémistami (najmä z prostredia Muslimského bratstva)
ostával v r. 2004 akútny. Vláda sa popri extrémistoch z Muslimského bratstva musela vyrovnávať aj s islamistami z Gamá alIslamíja, teroristickej skupiny al-Wád a ďalšej vplyvnej teroristickej
skupiny pôsobiacej na území Egypta – al-Džihádu. V máji 2004
zatkla polícia v Alexandrii a v Kafr al-Šejku 54 príslušníkov Muslimského bratstva. Paralelne s touto akciou im úrady zmrazili
finančné kontá a zablokovali ich internetové siete. Muslimské bratstvo v Egypte bolo ako celok obvinené z toho, že svojich členov
vysiela do Čečenska, Iraku a Palestínskej samosprávy, aby sa tam
cvičili v teroristickom spôsobe vedenia vojny za účelom neskoršieho zvrhnutia egyptskej vlády. [11]
Potom, čo došlo k úmrtiu jedného z väznených príslušníkov
Muslimského bratstva, navštívila v júni 2004 egyptská parlamentná
delegácia väznicu Torah a konštatovala, že tam došlo k mučeniu
a následnému zanedbaniu zdravotníckej starostlivosti. Polícia však
pokračovala vo vnútroštátnych raziách a v júli 2004 zatkla ďalších
sedem extrémistov, tento krát pre podozrenie z príslušnosti k zakázanej islamistickej teroristickej skupine al-Džihád.
Teroristom sa však predsa len podarilo zaujať svetovú verejnú
mienku, keď 7. októbra 2004 zaútočili na turistické letoviská v Tabe
na Sinajskom polostrove. Popri Egypťanov zabili aj 12 izraelských
turistov, keďže ich tam desaťtisíce trávili sviatky napriek varovaniam
izraelských úradov pred hroziacimi teroristickými útokmi. [2]
Po teroristických útokoch na Sinaji a po zmenách v Palestínskej
samospráve po smrti Jásira Arafata došlo medzi Egyptom a Izraelom k prudkému zlepšovaniu vzťahov. V decembri 2004 prezident Mubarak, ktorý predtým izraelského premiéra označoval
za hlavnú prekážku mierového riešenia, označil Ariela Šarona za
„najlepšiu šancu pre mier“. [6] 5. decembra 2004 Egypt prepustil
aj údajného drúzskeho izraelského špióna, Azzama Azzama,
ktorého väznil od r. 1996 a o niekoľko dní neskôr podpísal s Izraelom a USA historickú obchodnú dohodu. Dohoda umožňuje
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egyptskému tovaru z určitých priemyslových sektorov slobodný
a nezdanený prístup na americké trhy pod podmienkou, že
v týchto sektoroch bude zastúpený izraelský kapitál vo výške
11,7 %. Robert Zoellick, ktorý za americkú stranu vyjednával
podpis zmluvy, nazval túto dohodu „najdôležitejšou ekonomickou dohodou medzi Egyptom a Izraelom za posledné dve
desaťročia“. [6] Ústretovosť egyptskej vlády voči Izraelu však vôbec nekorešpondovala s rétorikou médií, ktoré naďalej masovo
oživovali historický antisemitizmus a obviňovali Izrael nielen
z autorstva útoku na USA z 11. septembra, ale spoločne s Indiou
aj zo zavinenia cunami v Indickom oceáne v decembri 2004. [17]
Je evidentné, že relatívne nekonfrontačná politika Egypta voči
Izraelu a USA je skôr umelo udržiavaná a nemá oporu vo verejnej
mienke, keďže médiá rovnako demagogicky útočia aj proti USA,
keď napr. amerického prezidenta Busha porovnávajú s Adolfom
Hitlerom. [5]

Niektoré vojenské ukazovatele Egypta
v r. 2004/2005 [13]
Tabuľka č. 1: Niektoré vojenské ukazovatele Egypta
VÝDAVKY
NA ZBROJENIE V %
Z HDP V R. 2004
3,35 %

PERSONÁLNY

STAV
OZBROJENÝCH SÍL
V R. 2004

TANKY
V R. 2004

BOJOVÉ LIETADLÁ
V R. 2004

VRTUĽNÍKY
V R. 2004

450.000

3.100

505

230

V r. 2004 Egypt objednal nákup piatich transportných lietadiel
AN-74 z Ukrajiny, ktoré majú byť dodané v priebehu r. 2005.
Medzi Egyptom a Nemeckom prebiehali aj rozhovory o nákupe
nemeckých ponoriek 206A.
V súčasnosti vystúpili vo svete do popredia aj obavy z toho, že
Egypt tajne pokračuje na vývoji zbraní hromadného ničenia.
S týmito obvineniami prišla nielen CIA, ktorá egyptský program
spojila s neschopnosťou sveta eliminovať iránsky jadrový program, ale vo februári 2005 aj Medzinárodný úrad pre atómovú
energiu, ktorý vyhlásil, že Egypt podniká „experimenty s vývojom
plutónia a obohateného uránu“. [23]
Egypt patril aj v roku 2004 k popredným adresátom americkej
finančnej pomoci a v r. 2004 pôsobilo v krajine okolo 350 príslušníkov ozbrojených síl USA.
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Jordánsko
Jordánsko (5, 3 mil. obyv.) bolo v r. 2004/2005 najmenej problematickou krajinou z hľadiska bezpečnostných úvah. Vďaka
relatívne dobrým vzťahom s Izraelom nemusela krajina investovať dodatočné výdavky do obrany, ktoré aj tak predstavovali
(posledné údaje sú z r. 2003) vyše 8 % z HDP. Kráľovstvo kladie
veľký dôraz na bezpečnosť pre prípad vzbury Palestínčanov,
ktorí dnes už tvoria väčšinu obyvateľstva a spôsobujú v krajine
napätie vždy, keď sa zhoršia vzťahy medzi Izraelom a Palestínskou autonómiou. Kráľ Abdulláh II. tak úspešne pokračuje v tradíciách umiernenej politiky voči Izraelu, ktorú začal už jeho otec
kráľ Husajn (do r. 1999).
V oblasti zahraničnej politiky Jordánsko výrazne zasiahlo do
sporu medzi OSN a Sýriou vo veci stiahnutia sýrskych jednotiek
z Libanonu. Hneď v septembri 2004, krátko po prijatí rezolúcie
BR OSN vyhlásil jordánsky minister zahraničia Marwan Muašer,
že prijatie rezolúcie by malo slúžiť ako model pre arabské správanie sa k BR. [9] Nový jordánsky minister zahraničia tieto požiadavky zopakoval počas svojej návštevy Izraela na počiatku r. 2005.
Medzi Jordánskom a Sýriou, ako aj medzi jordánskymi a sýrskymi oznamovacími prostriedkami sa rozhorela diplomatická
a mediálna vojna, v ktorej najmä Sýria prirovnávala jordánsky
postoj k službe „diablovi“, keďže Jordánsko podporuje oficiálnu
líniu Izraela a USA. [22]
Jordánsko pokračovalo aj v konštruktívnej politike v otázke
izraelsko-arabského konfliktu, keď predložilo pred summitom
Ligy arabských štátov v Alžíri 22. – 23. marca 2005 návrh na nový
mierový plán. Vyzvalo Ligu, aby prehodnotila svoj negatívny postoj
k normalizácii vzťahov s Izraelom, ale po kritike celého radu arabských štátov svoj návrh stiahlo na prepracovanie. [8]

Niektoré vojenské ukazovatele Jordánska
v r. 2004/2005 [14]
Tabuľka č. 2: Niektoré vojenské ukazovatele Jordánska
VÝDAVKY
NA ZBROJENIE V %
Z HDP V R. 2003
8,3 %

PERSONÁLNY

STAV
OZBROJENÝCH SÍL
V R. 2005

TANKY
V R. 2005

BOJOVÉ LIETADLÁ
V R. 2005

VRTUĽNÍKY
V R. 2005

100.000

921

96

83
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Libanon
Libanon (3.7 mil. obyv.) sa počas r. 2004/2005 po tridsiatich rokoch opäť priblížil k občianskej vojne. Tá začala hroziť potom, ako
sa krajina rozdelila v otázke získania plnej nezávislosti od Sýrie,
ktorá Libanon od r. 1976 prakticky okupovala. Libanon sa počas
r. 2004 nachádzal aj pod tlakom svetovej politickej verejnosti, ktorá
apelovala na získanie jeho „suverenity“. Pod týmito výzvami sa rozumelo úsilie libanonskej vlády o stiahnutie sýrskych jednotiek.
V podobnom jazyku, teda výzvou na nadobudnutie „suverenity“
apeloval na libanonskú vládu v lete 2004 napr. nemecký minister
zahraničia Joschka Fischer počas návštevy v Libanone. [10]

Vnútropolitická kríza v r. 2004/2005
Počas r. 2004 navyše v Libanone pokračoval všeobecne politický boj
medzi liberálnou vládou a jednotlivými ozbrojenými skupinami
v krajine. Toto faktické dvojvládie bolo umocňované prítomnosťou
sýrskych vojsk, takže v tomto zmysle bolo možné označovať situáciu naďalej ako „trojvládie“. Krajina pritom v r. 2004 zažila vnútropolitickú kabinetnú krízu, keď úradujúci maronitsko-kresťanský
prezident Emile Lahúd získal podporu Sýrie pri svojom neústavnom
pokuse predĺžiť svoje zotrvanie vo funkcii. Proti tomuto pokusu sa
postavila jednak maronitská cirkev (maronitskí kresťania tvoria cca
21 % obyvateľstva), ale aj sunnitský premiér Rafík Haríri a spoločne
s ním traja ministri jeho kabinetu, ktorí zastupovali Drúzov. [12]
Keď libanonský parlament 4. 9. 2004 schválil prezidentovi predĺženie jeho funkčného obdobia, traja ministri (Drúzovia) odstúpili
a premiér Haríri odmietol zostaviť novú vládu. V napätej situácii
došlo v októbri najprv k atentátu na jedného z bývalých ministrov,
keďže v južnom Libanone sa otvorili boje medzi rivalizujúcimi
ozbrojenými skupinami Amal a Hizballáh. Prezident Lahoude nakoniec nominoval 21. 10. 2004 na premiéra Umara Karameho, ktorý zostavil novú vládu z prosýrskych ministrov.
14. februára 2005 zahynul pri bombovom útoku v Bejrúte bývalý
premiér Rafík Haríri a domáca opozícia, podobne ako svetové
médiá, obvinili Sýriu zo spoluúčasti na jeho zavraždení. Pod tlakom
masových demonštrácií premiér Karame najprv odstúpil z funkcie,
ale prezident Lahúd ho o mesiac znova poveril zostavením novej
vlády. [1]
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Vzťahy Libanon – Sýria v r. 2004/2005
Prítomnosť sýrskych jednotiek v Libanone nebolo akceptovateľné nielen pre väčšinu obyvateľstva a väčšinu politických síl
(s výnimkou prosýrskych prúdov vo všetkých táboroch a vplyvného Hizballáhu [11]), ale ani pre zainteresované arabské štáty
v oblasti užšieho Stredného východu, menovite pre Jordánsko
a Egypt.
Na nátlaku na Sýriu sa v priebehu r. 2004 prekvapivo zhodli aj
Francúzsko a USA. Tieto dve krajiny presadili v septembri
a októbri na pôde BR OSN dve rezolúcie, ktoré vyzývajú Sýriu
na okamžitý odchod z Libanonu. Najmä rezolúcia BR OSN
č. 1559/2004 spôsobila diplomatickú a politickú roztržku v arabsko-islamskom svete, keď napr. Jordánsko, Egypt a Saudská
Arábia rezolúciu podporili, zatiaľ čo Libanon (oficiálna vláda)
a radikálne krajiny ako Irán, Jemen či Sudán sa postavili na stranu
Sýrie a rezolúciu odmietli.
Sýria reagovala taktickým vyhlásením, že bude svoje jednotky
sťahovať postupne, čo nebolo pre USA a EÚ prijateľné, pretože
cieľom rezolúcie 1559 bolo stiahnuť Sýrčanov ešte pred libanonskými voľbami plánovanými pôvodne na prelome apríla
a mája. Americká strana navyše požadovala nielen odchod vojakov, ale aj sýrskych tajných služieb, ktorých počet sa odhadujú
na cca 5 000 agentov. [20] Sýria však nakoniec odmietla stanoviť
konečný dátum odchodu a trvala na sťahovaní prinajmenšom
v dvoch fázach. [24] Nakoniec sa však podriadila a prinajmenšom vojenskú časť likvidácie svojich základní uskutočnila
tak, ako požadovali USA a BR OSN, teda k 26. aprílu 2005. 24. 4.
2004 sa tak po 29 rokoch sa prakticky skončila sýrska vojenská
okupácia Libanonu, [21] aj keď pôsobnosť sýrskych agentov
v Libanone je stále ešte otvorenou otázkou.

Niektoré vojenské ukazovatele Libanonu
v r. 2004/2005 [15]
Tabuľka č. 3: Niektoré vojenské ukazovatele Libanonu
VÝDAVKY
NA ZBROJENIE V %
Z HDP V R. 2003
4,6 %

PERSONÁLNY

STAV
OZBROJENÝCH SÍL
V R. 2005

TANKY
V R. 2005

BOJOVÉ LIETADLÁ
V R. 2005

VRTUĽNÍKY
V R. 2005

61.000

280

Žiadne

29
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Tieto vojenské spôsobilosti sú len málo reprezentatívne, pretože
v krajine autonómne pôsobí vojenské krídlo Hizballáhu, ktoré
disponuje značnými vojenskými kapacitami. Popri hnutí Hizballáh
má vlastnú armádu aj hnutie Amal. Ďalej, v Libanone sú napriek
sýrskym deklamáciám o postupnom odchode z krajiny rozmiestnené aj sýrske jednotky (na prelome r. 2004/2004 to stále bolo
okolo 14 000 vojakov). V Libanone sú navyše aktívni napr. príslušníci Iránskych revolučných gárd (spojenci Hizballáhu), ktorí
mali v r. 2004/2005 v krajine okolo 300 príslušníkov. V južnom
Libanone pôsobí aj mierová misia OSN UNIFIL (2 000 príslušníkov) zložená najmä zo zástupcov Poľska, Talianska, Indie,
Ukrajiny a Pakistanu (len Pakistan má v rámci UNIFIL odmínovaciu jednotku v sile 300 mužov).

Sýria
Sýria (17, 8 miliónov obyv. v r. 2004/2005) sa nachádzala v politicky stabilizovanej situácii v dôsledku tvrdého autoritatívneho
režimu Bašira Assada a jeho vládnej strany Baas. Z krajiny síce
prichádzali správy o pokusoch o zásadné reformy, ale ekonomika
krajiny však stagnovala, pod čo sa podpísali (podobne ako v susednom Egypte) aj neregulované demografické problémy. [4] Krajina
zažila v r. 2004/2005 niekoľko zahranično-politických neúspechov.
Po prvé, jej pozícia v Libanone, kde Sýria dlhodobo zohrávala
úlohu protektorskej, resp. okupačnej mocnosti, sa skomplikovala
jednak v dôsledku medzinárodného nátlaku a jednak ako dôsledok
silného odporu libanonskej spoločnosti. V r. 2004 sa tiež prejavili
trecie plochy so susedným Jordánskom, ktoré vystupovalo proti
sýrskej intervencii v Libanone.
Po druhé, napriek pokračujúcej výraznej militarizácii spoločnosti
a udržiavania veľkému objemu vojenských kapacít nebola Sýria
schopná predstavovať kľúčovú bezpečnostnú hrozbu pre Izrael,
svojho úhlavného protivníka, ktorý naďalej stabilizoval svoju prítomnosť na Golanských výšinách.
Po tretie, Sýria sa dostala do medzinárodnej izolácie pre svoju
podporu irackých protivládnych ozbrojencov a teroristov a je vystavená rezolúcii BR OSN, ktorá požaduje úplné stiahnutie sýrskeho kontingentu z Libanonu. V priebehu roka 2004 vstúpili do platnosti aj ekonomické sankcie USA proti Sýrii.
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Vzťahy Sýria – Izrael v r. 2004/2005
Spor Sýrie s Izraelom o Golanské výšiny ostával neriešený. V diplomatickej rovine Izrael pokračoval v politike zdôvodňovania, že
obsadenie výšin bolo dôsledkom sýrskej agresie a výšiny sú dnes
pre Izrael strategicky životne dôležité. Izrael tam navyše v r. 2004
pokračoval vo výstavbe osád, do ktorých v tom istom roku investoval 60 miliónov amerických dolárov.
V svojej politike vo veci Golanských výšin Sýria narazila na svoje vlastné odmietnutie predchádzajúceho izraelského návrhu
z r. 2000, keď Izrael ponúkol Sýrii odovzdanie celého sporného
územia s výnimkou úzkeho bezpečnostného pásma pri Galilejskom jazere. Sýria však vtedy izraelský návrh odmietla a požadovala všetko alebo nič v rámci taktiky „územie za mier“.
V januári 2004 oznámil izraelský premiér Ariel Šaron, že obnova mierových rokovaní so bude možná, až keď Sýria prestane podporovať terorizmus proti Izraelu, najmä hnutie Hizballáh. Sýria
návrh opäť odmietla a zrušila aj návštevu svojho prezidenta Bašira
Assada v Jeruzaleme. Vo februári 2004 nakoniec Sýria zmenila
pozíciu a vyzvala Izrael na opätovné rokovania o Golanských
výšinách a svoju ponuku opakovala opätovne v septembri 2004.
Izraelská strana ale rokovania odmietla s odôvodnením, že postoj
Sýrie nie je seriózny.

Vzťahy Sýria – USA v r. 2004/2005
Sýria sa od americkej invázie do Iraku v r. 2003 nachádzala pod
vzrastajúcim tlakom USA, ktoré Sýriu dlhodobo obviňujú z podpory medzinárodného terorizmu.4 Ešte v decembri r. 2003 podpísal
prezident Bush návrh zákona o sankciách proti Sýrii, ktorý mu predložil Kongres. USA zákon najprv suspendovali a požadovali od Sýrie
ukončenie podpory medzinárodnému terorizmu, odchod sýrskych
jednotiek z Libanonu, zrieknutie sa programov na získanie zbraní
hromadného ničenia [26] a balistických rakiet s dlhým doletom a zamedzenie prieniku teroristov do Iraku zo sýrskeho územia. Sýria
však opakovane odmietla obvinenia, že podporuje irackých teroristov aj to, že na svojom území skrýva iracké zbrane hromadného
ničenia. USA napokon sankcie vyhlásili 1. mája 2004 a tie po desiatich dňoch, keď Sýria nereagovala, vstúpili do platnosti. Sýrii
zmrazili všetky finančné aktíva v USA a s výnimkou humanitárnych
zásielok zastavili akýkoľvek export tovaru do Sýrie, rovnako ako činnosť amerických expertov v krajine.

4Pozri každoročné publikácie Ministerstva zahraničných vecí USA Patterns of
Global Terrorism. Za rok
2003 opäť in [18].
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Sýria reagovala tým, že výslovne odmietla vykázať z krajiny
palestínskych radikálov (z hnutia Hamas a z Islamského džihádu),
čím kontraproduktívne vystupňovala aktivity USA v BR OSN
vo veci odchodu sýrskych jednotiek z Libanonu. Rezolúciu
č. 1559/2004 z 2. 9. 2004, ktorá požaduje úplné stiahnutie sýrskeho kontingentu USA5 presadili spoločne s Francúzskom. Sýria pod
medzinárodným tlakom kapitulovala a stiahla svoje jednotky tak,
ako bolo požadované, čiže k 26. aprílu 2004. To sa však zrejme
netýka tisícok príslušníkov sýrskych tajných služieb, ktorí v Libanone naďalej pôsobia.

Niektoré vojenské ukazovatele Sýrie
v r. 2004/2005 [16]
Tabuľka č. 4: Niektoré vojenské ukazovatele Sýrie
VÝDAVKY
NA ZBROJENIE V %
Z HDP V R. 2003
7,2 %

PERSONÁLNY

STAV
OZBROJENÝCH SÍL
V R. 2005

TANKY
V R. 2005

BOJOVÉ LIETADLÁ
V R. 2005

VRTUĽNÍKY
V R. 2005

289.000

3.700

350

195

Záver
Obdobie r. 2004 (s presahom do r. 2005) neprinieslo v oblasti
užšieho Stredného východu radikálne zvraty, ktoré by dovoľovali
niečo iné než obozretný optimizmus. Prinajmenšom v jednej krajine – v Libanone – sa dali do pohybu zmeny, ktoré však môžu pri
katastrofickom scenári opäť vyústiť do občianskej vojny, keďže
bývalý protektor, resp. okupant sa musel podriadiť medzinárodnému tlaku a stiahol v požadovanom termíne do 26. apríla 2004 svoj
vojenský kontingent. Sýria sa dostala do medzinárodnej izolácie
a otázka odchodu jej jednotiek z Libanonu opäť raz rozdelila arabský svet. Egypt pokračoval v kumulácii skrytého potenciálu pre
možnú destabilizáciu a budúcnosť politickej orientácie Egypta je
naďalej veľkou neznámou.
5Na

počiatku r. 2004 mala
Sýria v Libanone okolo
20 000 príslušníkov ozbrojených síl, na konci r. 2004
stále ešte okolo 14 000 –
pozn. aut.
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Všeobecný vývoj izraelsko-palestínskeho konfliktu
v r. 2004/2005
V r. 2004 bolo evidentné, že tzv. Cestovná mapa už nemôže slúžiť ako
efektívny nástroj na skončenie izraelsko-palestínskeho konfliktu na
území, ktoré sa dá najlepšie označiť ako „revidovaný britský mandát“
[18]. Na území Palestínskej samosprávy naďalej fungovalo faktické
dvojvládie, keď najmä v pásme Gazy reálnu moc vykonávali ozbrojené
skupiny z vojenského krídla hnutia Hamas, ktoré s Cestovnou mapou
nikdy nesúhlasilo a jeho deklarovaným cieľom ostáva likvidácia štátu
Izrael za každú cenu a za použitia všetkých prostriedkov. Podobný
postoj k Cestovnej mape zaujali aj ďalšie vplyvné teroristické skupiny,
menovite Islamský džihád a Mučeníci brigád al-Aksá, ktorí boli osobnou gardou bývalého predsedu samosprávy Jásira Arafata.
Hamas, Islamský džihád a Mučeníci brigád Al-Aksá tak za tichej
podpory Jásira Arafata od počiatku Cestovnú mapu sabotovali. Boli
ochotní pristúpiť len na časovo obmedzené prímerie (arabsky hudna),
nie však na mier. V r. 2004 tak pokračovali útoky teroristov z územia
Palestínskej autonómie na izraelské ciele, zväčša civilné, ktoré po
určitom váhaní nakoniec vyvolávali izraelskú odvetu. Likvidačné
útoky Izraelských ozbrojených síl (IDF) proti teroristom, resp. iným
ozbrojencom, ktorí sa spravidla skrývali v osídlených oblastiach, slúžili
spravidla ako zámienka na opakované odmietanie mierového plánu.
Jednotky IDF prenikli v priebehu r. 2004 niekoľkokrát na sporné
územia, spravidla do pásma Gazy, kde sa pri odvetných zásahoch po
teroristických útokoch na izraelských civilistov snažili zničiť základne
palestínskych teroristov.
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Teroristické útoky proti Izraelčanom v priebehu
r. 2004/2005
V r. 2004 sa ozbrojený konflikt medzi Izraelom a Palestínčanmi
začal hneď v januári, keď 22-ročná šahídka (samovražedná útočníčka) predstierala na pohraničnom prechode s Gazou nevoľnosť a zabila štyroch vojakov. Teroristické útoky však pokračovali:
29. januára 2004 spáchali teroristi z Brigád al-Aksá útok na autobus v Jeruzaleme a zabili 10 cestujúcich v snahe zastaviť prepúšťanie 436 palestínskych väzňov za mŕtve telá troch izraelských
vojakov. Izrael však výmenu dokončil [23].
 22. februára 2004 zabil samovražedný atentátnik v jeruzalemskom autobuse 8 cestujúcich.
 10. marca 2004 zabili dvaja palestínski samovrahovia v izraelskom
prístavnom meste Ašdod desať civilistov.
 2. mája 2004 zabili teroristi 34-ročného muža a jeho dve dcéry
v pásme Gazy: boli to prvé obete medzi Izraelčanmi žijúcimi
v osadách v pásme Gazy od r. 2002.
 31. augusta 2004 zahynulo pri útokoch na dva autobusy v juhoizraelskom meste Beeršeba 16 cestujúcich.
 22. septembra 2004 zahynuli dvaja izraelskí policajti, keď predtým
zabránili palestínskej šahídke nastúpiť do plne obsadeného autobusu v Jeruzaleme.
Ďalší krvavý útok sa odohral až 13. januára 2005, keď na hraniciach s Gazou zabili teroristi šesť Izraelčanov. Izrael následne podnikol odvetný útok v pásme Gazy a okamžite zmrazil všetky
rozhovory s novým palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, ktorý nakoniec prinútil Hamas a Islamský džihád, aby sa aspoň
formálne zaviazali k zastaveniu útokov.
25. februára 2005 samovražedný útočník zabil v Tel Avive opäť
štyroch civilistov [24]. Izrael opätovne pohrozil zmrazením mierových rozhovorov s novým palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom [22] a v marci 2005 podnikli IDF v rámci taktiky
„cieleného zabíjania“ ďalšiu odvetnú akciu.

Odvetné vojenské opatrenia IDF proti Palestínčanom
 Izraelské protiútoky v r. 2004 sa začali dva týždne po prvom
teroristickom útoku Arabov proti Izraelu zo 14. januára.
354

Ivo SAMSON

3

 28. januára 2004 podnikli IDF v pásme Gazy proti základniam
teroristov „čistiacu“ akciu a zabili 13 ozbrojencov.
 11. februára IDF začali ďalšiu operáciu, pri ktorej zabili v pásme
Gazy 15 ozbrojencov vrátane Abú Škajla, jednu z vedúcich postáv
Hamasu.
 7 marca podnikli IDF ako reakciu na samovražedný útok Arabov
v prístavnom meste Ašdod ďalšiu veľkú raziu v pásme Gazy
a zabili 14 Palestínčanov, medzi nimi 3 deti. Keďže vodcovia teroristických skupín odmietali zastaviť útoky, Izrael prešiel na kontroverzné a vo svete všeobecne odmietané „cielené zabíjanie“ pohlavárov Hamasu.
 22. 3. 2004 zabili izraelské letecké sily zakladateľa a duchovného
vodcu Hamasu šejka Ahmada Jásina a sedem jeho strážcov, čo
vyvolalo búrlivé demonštrácie v celom arabskom svete a odsúdenie celým radom svetových politikov, vrátane Javiera Solanu,
vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Izrael však kritiku odmietol.
V ďalšom leteckom útoku potom Izraelčania rovnakým spôsobom zlikvidovali Abdula Azíza al-Rantísího, nástupcu šejka Jásina vo
vedení Hamasu. Táto akcia radikálne zhoršila vzťahy medzi USA
a celým radom arabských štátov, keď niektorí arabskí vodcovia
obvinili USA z toho, že svojím nedávnym príklonom k radikálnej
izraelskej politike podnecujú izraelské odvetné akcie [6]. V oboch prípadoch likvidácie vodcov Hamasu požadovali arabské štáty rezolúciu
BR OSN, ale tá stroskotala na vete USA.
Zásahy IDF pokračovali 2. mája 2004, keď pri bojoch s palestínskymi ozbrojencami zabili Izraelčania 9 ľudí, vrátane jednej ženy a jej
štyroch detí.
Po sérii drobných bojov v pásme Gazy, pri ktorých prišlo medzi
11. a 14. májom 2004 o život viac ako desať izraelských vojakov, otvorili IDF rozsiahlu raziu proti utečeneckému táboru Rafah v pásme
Gazy – operáciu Dúha. V dvojdňových bojoch usmrtili Izraelčania
51 Palestínčanov. Popri teroristoch však prišlo o život aj 12 civilistov.
IDF pri razii zničili aj 120 domov, čo vyvolalo kritiku nielen zo strany
OSN, ale aj zo strany USA [14].
Po samovražednom teroristickom útoku na dva autobusy v izraelskom meste Beeršeba zaútočili najprv izraelské vrtuľníky v rámci taktiky
„cieleného zabíjania“ 6. septembra 2004 na utečenecký tábor Džanín na
Západnom brehu, kde zabili troch teroristov z Brigád al-Aksá.
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V pásme Gazy, odkiaľ Hamas ostreľoval Izrael raketami Kassam,
začali IDF koncom septembra 2004 operáciu Dni pokánia. Viac ako
2 000 izraelských vojakov a okolo 200 tankov zaútočilo na utečenecký tábor Džabalíja a na mesto Bajt Hanún. Počas dvojtýždenných bojov zahynulo 137 Palestínčanov (vrátane 30 civilistov) a dvaja izraelskí vojaci [14].
Tvrdé a krvavé odvetné opatrenia IDF a izraelské vyhlásenia, že
v prípade teroristických útokov na Izraelčanov bude Izrael v represiách dôsledne pokračovať, nakoniec palestínskych radikálov
výrazne demotivovali a do konca roka 2004 Palestínčania výraznejšie
samovražedné teroristické útoky, či už proti príslušníkom IDF alebo
proti izraelským civilistom, nepodnikli. V dôsledku toho zastavil aj
Izrael vojenské represie. V decembri 2004 vydal oficiálne vyhlásenie,
že končí s ďalšími vojenskými akciami, ak teroristi zastavia útoky
[10]. Po teroristickom útoku na hranici s pásmom Gazy však Izrael
opäť zasiahol a zabil palestínskeho ozbrojenca a jeho matku [20].
Podobná situácia sa odohrala po útoku teroristov na nočný klub
v Tel Avive vo februári 2005, keď Izrael reagoval raziou na Západnom brehu a IDF zastrelili ozbrojeného Palestínčana [13].

Vývoj v Izraeli v r. 2004/2005 – plán na stiahnutie
z Gazy (DP)6

6V

ďalšom texte bude autor
uvádzať skratku angl. zaužívaného medzinárodného
termínu DP („Disengagement Plan“).
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Plán na stiahnutie izraelských ozbrojených síl z pásma Gazy a likvidácia tamojších židovských osídlení (ďalej DP) z februára 2004, mal
predohru hneď v januári, keď premiér Šaron nariadil odstrániť tzv.
„divoké osady“ na Západnom brehu, za čo zožal ostrú kritiku
radikálov v vlastnej politickej strane (Likud), ktorí argumentovali tým,
že ide o jednostranné izraelské plnenie Cestovnej mapy [21]. Skutočný šok vo vlastnej strane ale aj v celom svete vyvolalo až zverejnenie Šaronovho plánu na jednostranný DP z 2. februára 2004. Šaron
sa tak popri korupčnom škandále, pri ktorom bol dlhé hodiny vypočúvaný izraelskou políciou, postaral o senzáciu.
Podstata DP spočívala v v jednostrannej likvidácii izraelských
osídlení v pásme Gazy a tým aj v stiahnutí IDF z tejto „minioblasti“
bez ohľadu na to, či sa podarí alebo nepodarí podpísať konečnú
mierovú dohodu s Palestínskou samosprávou. Šaron získal aj tichú
podporu USA, ktoré s týmto unilaterálnym krokom súhlasili, ale pod
podmienkou, že ho Izrael „nezneužije“ na anexiu palestínskych úze-
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mí (inkorporáciu židovských osídlení) na Západnom brehu. Práve
definitívny status quo na Západnom brehu (paralelne s DP prebiehala výstavba bezpečnostnej bariéry, resp. „múru“) sa izraelskému premiérovi podsúval ako skutočný motív DP. V skutočnosti premiér
Šaron nedovoľoval inú interpretáciu svojho plánu, keďže DP predpokladal kontinuitu budovania bezpečnostnej bariéry (prakticky budúcej hranice Izraela a prípadného samostatného palestínskeho
štátu). Samotný „bezpečnostný múr“ narazil na nesúhlas niektorých
ľudsko-právnych skupín v samotnom Izraeli, odpor svetovej verejnosti aj rešpektovaných inštitúcií, akým je napr. Medzinárodný výbor
Červeného kríža. Aj izraelský Najvyšší súd vydal nariadenie, v ktorom upravuje trasu bariéry, aj keď jej výstavbu nezakazuje [11].
Medzinárodný súdny dvor v Haagu naproti tomu označil 9. 7. 2004
stavbu bariéry za ilegálnu a požadoval je zbúranie, pričom svoje rozhodnutie založil výlučne na „humanitárnych“, nie však vecných bezpečnostných ohľadoch [26].
Zásady DP, ktoré opäť raz rozdelili najbližšie arabské okolie (Jordánsko a a Egypt ho podporili, Palestínska samospráva a Sýria odmietli), sú nasledujúce [25]:
 Židovské osídlenie v pásme Gazy bude podľa plánu ukončené do
konca r. 2005. Ide o osady Ganim, Kadim, Sa-Nur a Homeš, kde
žije okolo 8 000 Izraelčanov.
 Súčasťou DP je aj demontáž vojenských zariadení v severnej časti
Západného brehu.
 Izrael bude rešpektovať predchádzajúce izraelsko-palestínske
dohody. Zaväzuje sa, že bude naďalej poskytovať Palestínčanom
základné služby, konkrétne bude samosprávu zásobovať vodou
a elektrinou.
 DP si vyhradzuje izraelskú suverenitu nad kontrolou palestínskoegyptskej hranice, t.j. špecificky nad tzv. „cestou Filadelfi“7, cez
ktorú sa v minulosti do pásma Gazy pašovali z Egypta zbrane pre
palestínskych teroristov.
 Izrael si podrží kontrolu nad vzdušným a pobrežným priestorom
celého pásma.
 Pásmo sa stane demilitarizovanou zónou a môžu v ňom byť rozmiestnené medzinárodné jednotky, aj keď iba po súhlase oboch
strán.
 Po stiahnutí izraelských jednotiek bude Izrael považovať obsadenie Gazy (od Šesťdňovej vojny v r. 1967) za ukončené a zodpovednosť za vývoj v pásme preberá miestna samospráva.

3

7Tzv. „koridor Filadelfi“ je
úzky pás v púšti (10 kilometrov x cca 100 metrov),
ktorý oddeľuje Egypt od pásma Gazy. Pri operácii Dúha
v máji r. 2004 tam IDF objavili systém tunelov – in [4].
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DP narazil na odpor samosprávy najmä v pásme Gazy, pretože bral
palestínskym radikálom motív na útoky proti Izraelu. S rovnakým
odporom sa však plán stretol vo vládnej strane Likud napriek tomu,
že väčšina Izraelčanov, podľa výskumu verejnej mienky okolo 60 –
70 %, DP podporovala [28]. V referende vo vlastnej strane Likud
Šaron svoju víziu DP najprv nepresadil, keď sa Likud v máji 2004
rozhodol pán odmietnuť. V júli sa však v Izraeli konali masové
demonštrácie za účasti desiatok tisíc ľudí, ktorí tiež protestovali proti
Šaronovmu plánu. Izraelský premiér utrpel potom v auguste 2004
ďalšiu prehru, keď mu vlastná strana zakázala pribrať do vlády tie
strany, ktoré by jeho plán podporili. Šaron však nakoniec získal
väčšinu v Knesete, keď 26. 10. 2004 parlament schválil jeho plán.
V januári 2005 nakoniec premiér Šaron pohrozil vojenskou silou proti
tým osadníkom v pásme Gazy, ktorí sa rozhodnutiu nepodriadia [19].
Šaron teda presadil svoj DP, aj keď za cenu čistiek vo vlastnej
vláde, keď postupne prinútil k rezignácii všetkých ministrov koaličných strán (najmä zo strany strany Šinui), ktorí jeho plán odmietali. Jediné riešenie videl v prizvaní opozičnej Strany práce (22 poslaneckých mandátov), ktorá mu mohla s lojálnymi poslancami z vlastného vládneho bloku zaistiť celkom 62 poslaneckých hlasov zo 120členného Knesetu [12].
DP sa nestretol s príliš pozitívnou reakciou ani u vojenských expertov, ktorí v realizácii plánu vidia ohrozenie strategickej bezpečnosti Izraela [5].

Vývoj v Palestínskej samospráve v r. 2004/2005
V priebehu roku 2004 sa mierový proces zdal beznádejne zablokovaný, pretože Izrael sa rozhodol ignorovať akékoľvek rozhovory
s predsedom Palestínskej samosprávy Jásirom Arafatom, ktorého
obviňoval z podnecovania teroristických útokov a zo sabotovania
mierových dohôd, najmä Cestovnej mapy z r. 2003. V samotnej
samospráve (cca 3,7 mil. obyv., z toho 1,3 mil. v pásme Gazy) sa Arafat dostával pod rastúci tlak nespokojnej opozície, ktorá ho obviňovala z rozsiahlej korupcie.
V pásme Gazy sa Arafat stretol s odporom, keď sa v júli 2004
snažil presadiť svojho synovca Músu Arafata ako šéfa bezpečnostných síl v pásme Gazy a palestínsky premiér Ahmad Kurája napokon podal na protest proti „neschopnosti dosiahnuť nejaké zme358
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ny“ demisiu, ktorú však Arafat neprijal [7]. Skupina popredných
palestínskych reformátorov presadila v palestínskom parlamente
v auguste 2004 vytvorenie 14-členného výboru, ktorý mal preskúmať vládnu krízu a viaznutie potrebných reforiem. Palestínski zákonodarcovia navštívili vtedy už chorého Arafata a požadovali po ňom
písomné záruky reforiem, čo však Arafat odmietol a obmedzil sa len
na neurčité ústne sľuby. Konkrétne šlo o:
 Výzvu Arafatovi, aby rešpektoval tzv. Základný zákon Palestínskej
samosprávy, ktorý zaručuje deľbu právomocí.
 Podpísanie antikorupčných legislatívnych úprav.
 Záväzok, že predseda samosprávy podnikne reformu bezpečnostných služieb [8].
Na počiatku novembra 2004 sa začali šíriť informácie o zlom
zdravotnom stave Jásira Arafata a o jeho možnej smrti, čo oficiálne
zdroje Palestínskej samosprávy najprv popierali, ale výbušnú a nestabilnú situáciu fakticky potvrdil ministerský predseda Ahmad Kurája,
ktorý vyzval palestínske politické a vojenské frakcie, aby sa počas
Arafatovej choroby zriekli násilných akcií. Arafata previezli na liečenie do nemocnice v Paríži, kde 11. 10. 2004 nakoniec zomrel. Po
izraelskom súhlase s prevozom jeho tela na územie Palestínskej
autonómie bol 14. októbra 2004 pochovaný v Ramalláhu za masovej
účasti Palestínčanov aj politikov z celého sveta.
V úsilí vyhnúť sa predpokladanému boji o moc v samospráve
vyhlásilo krízové palestínske vedenie na 9. január 2005 prezidentské
voľby. Zo súboja niekoľkých uchádzačov o následníctvo (Ahmad
Kurája, Mahmúd Abbás, Marwan Bargútí, Muhammad Dahlan
a ďalší) vyšiel nakoniec víťazne Mahmúd Abbás [27].
Voľby sa uskutočnili v predpokladanom termíne a pozitívnym
rysom pri ich príprave bolo prechodné zastavenie teroristických útokov proti Izraelu, čo na druhej strane zaručovalo aj izraelskú zdržanlivosť. Pri voľbách získal Mahmúd Abbás okolo 65 % všetkých hlasov (najmä na Západnom brehu), zatiaľ čo jeho hlavný rival, Marwan
Bargúti len okolo 20 % [3]. Izrael, USA aj EÚ prijali víťazstvo Abbása pozitívne, aj keď najmä v Izraeli zaznievali hlasy, ktoré varovali
pred Abbásovou mierovou rétorikou, za ktorou nebudú nasledovať
konkrétne kroky vedúce k eliminácii teroristického násilia. Minister
zahraničných vecí Izraela Silvan Šalom vyzval Abbása, aby vojnu
s terorizmom začal hneď „deň po svojom zvolení“ [2]. Abbás využil
svoje víťazstvo na výzvy, aby sa Palestínčania venovali budovaniu
359
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štátu. Pozoruhodné bolo, že odsúdil nielen nedávne násilie, ale celú
druhú intifádu (od r. 2000), ktorú označil za omyl. Opakovane vyzval
palestínskych radikálov, aby ukončili raketové útoky na Izrael, resp.
aby dodržiavali prímerie [1].
Nové palestínske vedenie čakajú komplikované kroky, ktorými
musí napraviť katastrofálny stav, ktorý po sebe zanechal Arafat.
V ďalšom priebehu roku 2005 pôjde najmä o nasledujúce základné
úlohy:
 Ukončenie násilia a terorizmu proti Izraelu zo strany Hamasu,
Islamského džihádu, Brigád al-Aksá, poprípade iných skupín.
Izrael doteraz tlmil terorizmus tým, že podnikal odvetné razie
a mierové rozhovory sa tak dostávali do slepej uličky.
 Začať reformu palestínskeho školského systému, vrátane revízie
palestínskych učebníc, ktoré sú antisemitské, antisionistické, pestujú kult samovražedného mučeníctva a zemepisné učebnice
často vôbec neuvádzajú, že existuje štát Izrael.
 Získať si dôveru Izraela pri opätovnom naštartovaní mierového
procesu, čo pre zmenu opäť úzko súvisí so schopnosťou zastaviť
násilie proti Izraelu.
 Reformu v Palestínskej autonómii, najmä odstránenie korupcie
a rodinkárskeho nepotizmu.
 Zastavenie ekonomickej krízy, keďže v dôsledku druhej intifády
sa každoročný príjem per capita znížil v rokoch 2000 – 2004
o celú tretinu.

Niektoré vojenské ukazovatele Palestínskej
samosprávy v r. 2004/2005 [15]
Skutočné vojenské spôsobilosti, ktoré existujú na území Palestínskej
samosprávy, ostávajú v r. 2004/2005 netransparentné nielen pre
Izrael, ale aj pre samotnú oficiálnu samosprávu. Po začatí druhej intifády v r. 2000 formálne naďalej platia dohody z Osla, ktoré vymedzovali bezpečnostné kompetencie izraelských a samosprávnych
orgánov:
 V zóne „A“ (18,2 % územia) tak podľa kľúča dohôd z Osla vykonávajú formálne plnú vnútornú bezpečnostnú zodpovednosť
palestínske bezpečnostné sily.
 V zóne „B“ (24,8 % územia) majú mať spoločnú bezpečnostnú
zodpovednosť obe strany, t. j. samospráva aj Izrael.
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 V zóne „C“ (57 % územia) má suverénnu bezpečnostnú zodpovednosť iba Izrael.
Už pred začatím druhej intifády v r. 2000 strácal Izrael prehľad
nad počtom bezpečnostných síl samosprávy. Podľa dohôd z Osla
z r. 1993 mali mať arabské (palestínske) bezpečnostné sily na území
samosprávy celkom 30 000 príslušníkov (12 000 na Západnom
brehu a 18 000 v pásme Gazy). Lenže už v r. 1999/2000 mali len oficiálne 45 000, z toho 25 000 v pásme Gazy a 20 000 na Západnom
brehu. Od r. 2000 neexistujú nijaké spoľahlivé údaje okrem tých
z r. 2000, ktoré členili palestínske bezpečnostné zložky, ktoré čítali
45 000 ľudí, nasledovne:
 Národné bezpečnostné sily: 14 000 príslušníkov
 Civilná polícia: 10 000 príslušníkov
 Sily preventívnej bezpečnosti (agenti v civile): 5 000 príslušníkov
 Spravodajské služby: 3 000 príslušníkov
 Ochranka predsedu Palestínskej samosprávy: 3 000 príslušníkov
 Pobrežná stráž: 1 000 príslušníkov.
 Ostatní (oficiálni): 9 000.
Špecifikom Palestínskej samosprávy (najmä pásma Gazy) však je,
že popri oficiálnych, akokoľvek naddimenzovaných (v porovnaní
s dohodami z Osla) zložkách tam pôsobia neautorizované vojenské
sily z teroristických a iných ozbrojených skupín. Ich sila je nemerateľná, pretože často kooperujú s oficiálnymi bezpečnostnými silami samosprávy. Sú to však spravidla tieto neautorizované ozbrojené
sily, ktoré sa dostávajú do stretu s IDF.
Rovnako neprehľadná je výzbroj. Oficiálne bezpečnostné sily
smú podľa dohôd z Osla disponovať len ľahkými zbraňami (krátke
ručné strelné zbrane), ale palestínski ozbrojenci medzitým disponovali aj mínometmi, protitankovými strelami, protilietadlovými strelami (SA-6 aj FIM-Stinger) a domácky vyrábanými raketami Kassam
s krátkym doletom.

Deficity mierového procesu v r. 2005
Medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou existujú diametrálne
rozdiely slovníka pri pomenúvaní rovnakých javov. Ako najtypickejšie príklady, keď dokonca západné médiá často pristúpili na terminológiu jednotnej arabskej strany konfliktu, je možno uviesť nasle361
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dujúce termíny, ktoré sú zlým mementom pre dosiahnutie izraelskopalestínskeho mieru:
 Utečenec: Pre arabské médiá ako celok sú Arabi, ktorí žijú na
Západnom brehu a v pásme Gazy „utečenci“, zatiaľ čo v izraelskom úzuse sú utečencami len tí, ktorí sa narodili v dnešnom
Izraeli a odišli, poprípade museli odísť. Ich deti, vnúčatá a pravnúčatá, ktoré sa narodili mimo Izraela, už status utečencov nemôžu mať.
 Osady: termín osada vyvoláva asociácie jednak malej dediny, jednak kolónie. Arabské médiá používajú tento termín univerzálne,
ale časť izraelských médií poukazuje na to, že ide často o veľké,
viac ako desaťtisícové mestá, ktoré existujú už štyri desiatky rokov a navyše na územiach, ktoré si Izrael môže nárokovať rovnako smelo ako Palestínska autonómia.
 Okupované územia: Tento termín sa v Izraeli používa len výnimočne, v Palestínskej autonómii naproti tomu výlučne. Oficiálny
izraelský pohľad vychádza z názoru, že tieto územia, ktoré legálne
nikdy nepatrili ani Egyptu, ani Jordánsku, nemohli byť nikdy
okupované, keďže v r. 1967 nijaký palestínsky štát neexistoval.
Preto ich ako také ani nemožno označiť. Izraelské médiá aj oficiálne politické miesta uprednostňujú neutrálny termín „sporné
územia“. Izraelskí extrémisti naproti tomu hovoria o „oslobodených územiach“, pretože považujú dnešnú Palestínsku autonómiu (pásmo Gazy, Judeu a Samariu) naopak za „okupovanú“
Arabmi.
 Špirála násilia: Je to dnes hojne zaužívaný termín v svetovej politike a používa ho napr. aj americký prezident Bush. Izrael ho
však striktne odmieta a považuje ho za relativizujúci, pretože
kladie na jednu úroveň civilné obete palestínskych teroristických
útokov a obete (teroristov a palestínskych civilistov), ktoré prišli
o život pri odvetných a preventívnych akciách Izraelských ozbrojených síl.
Izraelsko-palestínsky
(separačný) múr: Pojem má vyvolať dojem, že

ide o obdobu Berlínskeho múru, ktorý vošiel do dejín ako
úspešný pokus izolovať Západný Berlín a zamedziť občanom
vtedajšej NDR masovo emigrovať. Izrael však tvrdí, že nechce
svojim občanom brániť v emigrácii na palestínske územia, ale že
múr je ochranou pred teroristickými útokmi. Izraelské a v malej
miere aj niektoré svetové médiá, ktoré túto argumentáciu akceptujú, preto uprednostňujú termín „bezpečnostná bariéra“.
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Všetky vyššie uvedené príklady sú tiež ukážkou „sémantickej“ vojny v boji proti terorizmu a anarchistického úzusu v svetových médiách [17].
Napriek týmto rozdielom pri samotnom pomenúvaní kľúčových
problémov konfliktu tlačia na prelome roka 2004/2005 hlavní aktéri
blízkovýchodného mierového procesu, predovšetkým EÚ a USA, na
rámcovú mierovú dohodu, pretože po dlhom období obštrukčnej politiky zo strany Jásira Arafata sa v r. 2005 črtá prinajmenšom nádej.
Zvyšní členovia tzv. Kvarteta, OSN a Rusko, sú alebo menej aktívni
(Rusko), alebo menej efektívni (OSN). Keďže značná časť arabskoislamských štátov si mierové (dvojštátne) riešenie neželá rovnako ako
napr. palestínsky Hamas, je nová vízia egyptského prezidenta Mubaraka, totiž vznik palestínskeho štátu do r. 2008, zatiaľ len málo reálna [16].

Niektoré vojenské ukazovatele Izraela
v r. 2004/2005 [15]
Tabuľka č. 1: Niektoré vojenské ukazovatele Izraela
VÝDAVKY
NA OBRANU V %
Z HDP V R. 2003*
9,59 %

PERSONÁLNY

STAV
OZBROJENÝCH SÍL
V R. 2003**

TANKY
V R. 2003

BOJOVÉ LIETADLÁ
V R. 2003

VRTUĽNÍKY
V R. 2003

186.000

3.700

518

505

* Tento údaj (9,59 % z HDP) predstavuje len priame výdavky na Izraelské ozbrojené sily a nezohľadňujú dodatočné výdavky na obranu, resp. na antiteroristickú prevenciu, náklady spojené
s pravidelnými cvičeniami rezervistov a iné nepriame výdavky. Podľa odhadov investuje Izrael
do obrany ročne okolo 19 % zo svojho HDP.
** Číslo 186 000 predstavuje počty stálych príslušníkov IDF a nezohľadňuje rezervistov. IDF sa však
odlišujú tým, že rezervisti predstavujú aktívnu bojovú silu, ktorá je pravidelne nasadzovaná aj
do odvetných vojenských operácií. Celkový počet vojakov vrátane rezervistov bol v r. 2003 oficiálne 521 000. To ukazuje na vysoko militarizovanú spoločnosť, keďže povinnej vojenskej
službe nepodliehajú izraelskí Arabi (20 % obyvateľstva) a tí, ktorí ju odmietajú z dôvodov
„výhrady svedomia“. Tu spravidla ide o ortodoxných a ultraortodoxných Židov (10 % izraelskej
populácie). K vojenskej službe sa nepripúšťajú ani Izraelčania, ktorí majú deficitné záznamy
(kriminalita, použitie – aj keď jednorázové – omamných prostriedkov, atď.). Vojenskú službu
môžu tiež odmietnuť ženy, či už pre „výhrady svedomia“ alebo aj z iných dôvodov (materstvo).

K vojenským kapacitám Izraela patrí aj jadrový potenciál, ktorý
však Izrael nikdy nepotvrdil, aj keď ho nikdy ani nepoprel. Podľa
odhadov má Izrael okolo 100 – 200 nukleárnych hlavíc [9].
ZDROJE
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Úvod
Tak ako predpokladala väčšina bezpečnostných analytikov, operácia „Iracká sloboda“ sa neskončila poslednou vojenskou aktivitou
spojeneckých síl, ale pokračovala jej druhou etapou, ktorej cieľom
je povojnová rekonštrukcia Iraku. Ako ukázali skúsenosti z Balkánu, Afganistanu, ale aj poznatky z prvého roku druhej etapy postkonfliktného vývoja v Iraku, úspešne ju zavŕšiť bude podstatne
ťažšie, než bolo ukončiť bojové operácie vo vojne. [15]
Anthony H. Cordesman z Centra pre strategické a medzinárodné štúdie vo Washingtone zhrnul predpoklady úspešnosti procesu
obnovy Iraku do piatich kľúčových bodov:
 Pluralistická iracká vláda vytvorená ako súčasť vybalansovaného
rozdelenia politickej moci, akceptovateľná šíitmi, sunnitmi, Kurdmi a inými minoritami a schopná vládnuť a zaisťovať bezpečnosť
občanov Iraku. Vláda musí byť schopná efektívne vládnuť na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni.
 Vybudovanie efektívnych irackých vojenských, bezpečnostných
a policajných síl schopných zaistiť bezpečnosť v celej krajine
eventuálnym nahradením koaličných síl a schopných efektívne
viesť operácie s čo najväčšou podporou irackého ľudu.
 Poskytnutie efektívnej pomoci, odpustenie dlhov a kompenzácií
a úsilie o ekonomické reformy, ktoré by zabezpečili krajine stabilný ekonomický rozvoj, kde bohatstvo a ekonomický rast sú
distribuované tak, aby boli uspokojené potreby všetkých obyvateľov Iraku.
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 Rozvoj nového národného konsenzu, ktorý zaisti legitimitu postsaddámovskej vláde a sociálnej štruktúre a ktorý pomôže nájsť
„zlatú strednú cestu“ medzi rozdielnymi cieľmi a očakávaniami
rozličných etnických a religióznych skupín.
 Nájdenie novej rovnováhy vo vzťahoch Iraku s jeho susedmi,
ktoré zaistia, aby tí neohrozovali Irak alebo nezasahovali do jeho
vzťahov a na druhej strane jasne deklarovali, že ani Irak už nebude hrozbou pre nich. [5]

825-členná

Iracká vládna
rada bola ustanovená Prechodnou koaličnou správou
13. júla 2003. Tvorili ju prominentní Iračania s rozdielnym politickým a religióznym pozadím. Rada mala
právo tvoriť politiku a prijímať rozhodnutia (v spolupráci s koalíciou) vo všetkých oblastiach národnej
politiky, vrátane finančnej
a ekonomickej reformy, vzdelávania, volebného práva
a zdravotníctva – pozn. aut.
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Budovanie irackej štátnosti a snaha o udržanie mieru v krajine aj
po páde režimu Saddáma Husajna bol súbežným procesom budovania dvoch vzájomne súvisiacich systémov – právneho rámca nutného pre legalizáciu všetkých potrebných demokratizačných postupov v Iraku a bezpečnostného systému, potrebného na prevzatie čo
najväčšieho rozsahu bezpečnostných garancií samotnými Iračanmi. [15]
Stanovenie časového harmonogramu transformácie Iraku bolo
výsledkom prijatia troch kľúčových dokumentov vynegociovaných
v období druhej polovice roku 2003 a prvej polovici roku
2004. Prvým dokumentom bola Dohoda o politickom procese
z 15. 11. 2003, ktorá vytvorila široký časový priestor pre prechod
Iraku od autoritatívneho k demokratickému režimu. Dohoda bola
dosiahnutá medzi dočasnou Irackou vládnou radou (Iraqi Governing
Council – IGC)8 a Prechodnou koaličnou správou (Coalition Provisional Authority – CPA). [14]
Časový harmonogram, ako ho definovala Dohoda o politickom
procese, sa však stretol s nesúhlasom niektorých irackých prominentov, najmä irackého najvyššieho šíitskeho náboženského vodcu
ajatolláha Alího al-Sistáního. Ten sa obával, že „úradnícky“ pripravená ústava a na jej základe koncom roka 2005 zvolená vláda by
mohla byť založená na nevolených, nelegitímnych základoch.
Riešením nakoniec bolo rozdelenie prechodného obdobia do
dvoch fáz. Počas prvej fázy bol Irak spravovaný stanovenými
inštitúciami, ktoré mali zabrániť, aby boli uskutočnené také zmeny,
ktoré by mohli mať negatívny dopad na dlhodobý vývoj v krajine
a zároveň ich úlohou bolo ustanoviť prechodné národné zhromaždenie a prechodnú vládu. Inštitúcie vytvorené na základe volieb
začiatkom roka 2005, budú zodpovedné za návrh trvale platnej
ústavy Iraku a prípravu volieb pre vytvorenie riadnej vlády koncom
roka 2005.
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Tento dvojfázový proces bol začiatkom marca 2004 inkorporovaný do Zákona o prechodnej správe, najvyššieho zákonného
ustanovenia do prijatia trvale platnej ústavy. Zákon však mal aj
jeden nedostatok – nepostihoval dostatočne prvú fázu prechodného obdobia (jún 2004 – január 2005), predovšetkým štruktúru
vlády a mocenské rozloženie zložiek spoločnosti v rámci nej. Po
aprílových a májových konzultáciách medzi L. Brahímím – zvláštnym poradcom generálneho tajomníka OSN, P. Bremerom – americkým administrátorom v Iraku a Irackou vládnou radou, bol 1. 6.
2004 Irackou vládnou radou prijatý tretí dokument – Dodatok
k Zákonu o prechodnej správe. Tento dodatok obsahoval štruktúru a rozdelenie moci v dočasnej vláde a zoznam kandidátov na
posty prezidentskej úrovne, predsedníctva vlády a samotného kabinetu. [15]

Vývoj bezpečnostnej situácie po páde režimu
Saddáma Husajna
Bezpečnostná situácia od pádu režimu Saddáma Husajna v apríli
2003 až po súčasnosť je veľmi krehká. Hlavnou črtou celého obdobia boli násilnosti namierené proti koaličným silám, medzinárodným civilným organizáciám a novým irackým politickým a bezpečnostným štruktúram. Vyznačovali sa síce nízkou intenzitou, ale
dennou pravidelnosťou umocňovanou ťažkými útokmi v intervaloch troch – štyroch mesiacov. Počet ozbrojených útokov rebelov
a ich úspešnosť narastala z mesiaca na mesiac a v lete 2004 bol
Pentagón nútený priznať, že jeho počiatočné odhady narástli štvornásobne [14].
Napriek tomu postkonfliktný vývoj v prvej polovici roku 2004
bol natoľko úspešný, že 28. júna 2004 prevzala zodpovednosť za
riadenie krajiny Dočasná iracká vláda. Prevzatie zodpovednosti sa
uskutočnilo o dva dni skôr, než bolo pôvodne naplánované. Podľa
vyjadrenia oficiálnych predstaviteľov Prechodnej koaličnej správy
a Dočasnej irackej vlády boli na skoršie prevzatie dva dôvody. Prvým a asi najzávažnejším dôvodom bola existencia obáv z možných násilných útokov odporcov vývoja v Iraku 30. júna 2004,
ktoré mohli viesť k podkopaniu autority novej vlády. Po druhé,
dočasná vláda bola do takej miery konsolidovaná, že bola schopná
prevziať zodpovednosť za chod krajiny. Prenechanie moci bolo
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zároveň chápané ako symbolický míľnik v prechode od koaličnej
okupácie k irackému riadeniu vlastnej krajiny.
Efektívne pôsobenie koaličných a irackých ozbrojených síl proti
útokom rebelov bolo sťažované ich taktikou boja. Útočníkov
nebolo možné často presne identifikovať, pretože útočiace bojové
skupiny boli veľmi fragmentované (spájali sa len pred konkrétnym
útokom) a používali asymetrickú taktiku (gerilová vojna, samovražedné útoky, používanie nastrážených výbušných systémov, civilné oblečenie apod.). Po takmer ročných skúsenostiach koaličných síl z takto vedeného boja, porovnávania taktiky a použitia
technických prostriedkov sa dá konštatovať, že dominantné postavenie medzi ozbrojencami nemali zahraniční žoldnieri, ale ozbrojené skupiny pochádzajúce z Iraku. Väčšinu z nich tvorili sunniti z tzv. „sunnitského trojuholníka“, zo sunnitských oblastí
provincie al-Anbar ako aj zo sunnitských miest a obcí severne
a južne od Bagdadu. Krátko po páde Bagdadu v apríli 2003
odhadovali vojenskí experti, že v Iraku pôsobí okolo 5 000 bojovníkov zahrňujúcich príslušníkov lojálnych bývalému režimu,
arabských nacionalistov a zahraničných džihádistov bojujúcich
proti koaličným silám. Koncom roka 2004 sa ich počet odhadoval
už na 20 000. [8]
Okrem nich sa však do ozbrojených útokov zapojili aj šíitske
skupiny a rovnako aj miličné sily Muktadu as-Sadra. Práve veľmi
ctižiadostivý mladý klerik Muktada as-Sadr a jeho miličné sily takmer pol roka viedli tvrdý boj s koaličnými silami. Muktada as-Sadr,
ktorý je považovaný za charizmatickú osobu a veľmi dobrého
rečníka s veľkým vplyvom predovšetkým na mladých a chudobných šíitov, začal najprv otvorený boj proti konkurenčným šíitskym
klerikom a neskôr aj proti koaličným silám. Založil hnutie „Asociácia druhého as-Sadra“ (Džamá'at as-Sadr al-Thání) ako kľúčovú organizáciu siete as-Sadrovej rodiny9 a vytvoril aj ozbrojené krídlo
hnutia – ozbrojené milície, známe ako Mahdi Army. Informácie
o počtoch Mahdi Army v roku 2004 sa rozchádzali a odhady sa
pohybovali od 500 až po 10 000 bojovníkov.
S menom as-Sadra a jeho prívržencov bola v šíitskych kruhoch
spájaná tiež smrť dvoch významných šíitskych predstaviteľov v roku
2003. Prvým bol Abdul-Madžíd al-Khoei, ktorý je považovaný za
predstaviteľa umierneného šíitskeho krídla a možného budúceho
vysokého predstaviteľa šíitov v Iraku (brutálne zavraždený v apríli
2003, dva týždne po jeho návrate z exilu, v mešite imáma Alího
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v Nadžafe – v jednom z najposvätnejších šíitskych miest v Iraku)
a druhým bol Hajdar ar-Rifa'i, strážca kľúčov od hrobky imáma
Alího, kde malo byť uložené veľké množstvo cenností.
Spájanie as-Sadra s obidvoma vraždami, ako aj s vyrabovaním
imámovej hrobky o rok neskôr, teda v dobe keď as-Sadrovi
prívrženci kontrolovali sväté miesta v Nadžafe, sa stali základom
konfliktu medzi ním a najvyšším náboženským predstaviteľom šíitov v Iraku ajatolláhom Alím al-Sistáním [13]. Muktada as-Sadr
využil zákaz prechodnej koaličnej správy (28. 3. 2004) vydávať jeho
týždenník al-Hawzaan-Natiqa kvôli iniciovaniu násilia v ňom na
odpútanie od vnútronáboženského konfliktu a 5. apríla 2004 vyzval svojich stúpencov, aby prešli od pokojných demonštrácií k terorizovaniu svojho nepriateľa.10 Konflikt v Nadžafe bol ukončený
po tom, čo al-Sistání a as-Sadr dosiahli 26. augusta 2004 spoločnú
dohodu. Situácia sa po niekoľkých mesiacoch dostala do patovej
situácie bez možnosti vyriešiť ju vojenskými prostriedkami. AsSadr sa dostal do izolácie potom, čo sa nedočkal pomoci od žiadnej inej ozbrojenej skupiny irackých šíitov a Irán diplomaticky vyhlásil, že ho nikdy nepodporoval a nepomáhal mu. K vyriešeniu
problému prispela aj obmedzená amnestia, ktorú 7. augusta 2004
podpísal dočasný iracký premiér a ktorá amnestovala rebelov za ich
menšie kriminálne činy, pokiaľ neboli spojené so zabíjaním. Rebeli mali 30 dní na to, aby sa prihlásili Irackým bezpečnostným silám.
Takéto riešenie vyhovovalo aj dočasnej irackej vláde a USA. Dočasná iracká vláda mala obavy z použitia vlastných ozbrojených síl
v Nadžafe nielen kvôli tomu, že by sa boje odohrávali v šíitskych
svätyniach, ale predovšetkým kvôli ich nedostatočným vojenským
schopnostiam. Na druhej strane sa USA od počiatku vojenských
akcií v Iraku v maximálne možnej miere vyhýbali bojom v mestských aglomeráciách, pretože prinášajú najväčšie obete. [13]
Priaznivý vývoj bezpečnostnej situácie v oblastiach obývaných
šíitmi umožnil americkým silám odovzdať 30. novembra 2004
zodpovednosť za bezpečnosť v provincii Nadžaf Irackým
bezpečnostným silám. Vyvrcholil tak proces, ktorý začal v auguste
2004 po intenzívnych bojoch medzi americkými silami a Mahdi
Army. Základnými predpokladmi pre takýto vývoj boli viac politické než vojenské faktory. Usporiadanie slobodných volieb bolo
základným kameňom šíitskej politickej stratégie v Iraku, pretože
umožňovali legitímne prevzatie moci v krajine a jej budovanie
v súlade s šíitskymi predstavami.
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Voľby v Iraku
30. januára 2005 sa po takmer polstoročnej prestávke uskutočnili
v Iraku demokratické parlamentné voľby. Nezávislá volebná komisia zaregistrovala a potvrdila 111 kandidačných zoznamov politických strán, koalícií alebo jednotlivcov s celkovým počtom 7 471
kandidátov, ktorí sa usilovali o získanie čo najväčšieho počtu kresiel
v 275-člennom Prechodnom národnom zhromaždení.
Okrem parlamentných volieb sa uskutočnili aj voľby do 18 provinčných rád11 a do kurdského parlamentu.12 Na 748 kresiel
v provinčných radách zaregistrovala Nezávislá volebná komisia
7 850 kandidátov a do nezávislého kurdského parlamentu 499 kandidátov. Celkom bolo zaregistrovaných 15 820 kandidátov, ktorí
súťažili o 1 134 kresiel, tzn. že na jedno kreslo bolo v priemere
14 kandidátov.[10]

Systém volieb v Iraku
Systém volieb v Iraku

VOĽBY

Prechodné národné
zhromaždenie
(275 kresiel)

Volí vládu

18 provinčných rád
(41 kresiel ka dá)*

12Kurdská národná rada má
111 kresiel – pozn. aut.
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(111 kresiel)

Navrhuje ústavu
(Referendum 15. 10. 2005)
*Bagdad volil 51 člennú radu

11Každá

provinčná rada má
41 kresiel – okrem Bagdadu,
kde je 51 kresiel – pozn. aut.

Autonómny Kurdský
parlament

Národné voľby
na základe novej ústavy
(15. 12. 2005)
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Voľby v Iraku boli vykonané na základe Zákona o prechodnej
správe č. 92 vydanom Dočasnou koaličnou správou 31. mája 2004,
ktorý okrem stanovenia dátumu volieb (31. 12. 2004 s maximálnym
odkladom do 30. januára 2005) obsahoval aj ďalšie dôležité ustanovenia pre voľby:
 Irak tvorí jeden volebný obvod;
 Systém proporčného zastúpenia (počet kresiel parlamentnej
strany je proporčný k celkovému počtu získaných hlasov na
celom území);
 Zoznam kandidátov národného parlamentu musí obsahovať
minimálne 12 a maximálne 275 kandidátov;
 25 % kresiel vyhradených pre ženy. [7]
Po zverejnení volebného zákona sa naň v irackej odbornej a politickej komunite objavili tak pozitívne ako aj negatívne ohlasy.
Najviac oponentov mal proporčný systém a termín volieb. Je pochopiteľné, že tí, ktorí boli počas režimu Saddáma Husajna marginalizovaní (šíiti a Kurdi), podporovali voľby v stanovenom termíne a na
druhej strane tí, čo stratili svoje výnimočné postavenie z predchádzajúceho obdobia (sunniti), sa najviac usilovali o ich posunutie.
Medzi najagresívnejších oponentov konania volieb v termíne patrila islamská skupina Džajš Ansar al-Sunna (Armáda podporovateľov
Sunny13), ktorí svoj odpor opierali o islamistickú interpretáciu
Koránu. Na svojej internetovej stránke zverejnili stanovisko, že
„každá vláda v muslimskej krajine, ktorá nevládne v súlade s islamským právom (šarí'a), je vládou nevercov“. Zároveň vyzývali všetkých „veriacich“, aby sa nezúčastnili volieb, pretože mudžahídi zaútočia na volebné miestnosti.
Voľby v Iraku sa uskutočnili 30. januára 2005 medzi 7:00 hod.
a 17:00 hod. (1 minútu po východe slnka a 33 minút pred jeho
západom) v asi 5 200 volebných miestnostiach po celom Iraku,
ktoré boli vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Iraku chránené
Irackými bezpečnostnými silami (približne 100 000 príslušníkov
bezpečnostných síl). Mnohonárodné sily sa na bezprostrednej
ochrane voličských miestností nepodieľali, aby nemohli byť obvinené z ovplyvňovania výsledkov volieb. Iračania so stálym pobytom v zahraničí mohli voliť v čase 28. – 30. januára 2005 v 14 krajinách.14 Na voľby sa akreditovalo 122 medzinárodných pozorovateľov, 18 052 národných pozorovateľov a 23 015 zástupcov
politických strán. [10, 12]

13Sunna

– väčšinová islamská tradícia nazvaná podľa
druhého najväčšieho súboru
noriem a ponaučení islamu
po Koráne – pozn. aut.

14Austrália, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Irán,
Jordánsko, Kanada, Nemecko, Spojené arabské emiráty, Sýria, Švédsko, Turecko,
USA, V. Británia – pozn. aut.
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Dlho a s obavami očakávané voľby v Iraku sa uskutočnili pomerne hladko a podľa medzinárodných pozorovateľov „boli organizované a riadené v duchu medzinárodných štandardov“ a problémy, ktoré počas nich vznikli, vyplývali zo situácie, v akej sa Irak
v čase volieb nachádzal. Podľa niektorých západných diplomatov
boli porovnateľné s tými, ktoré sa uskutočnili na Balkáne v nedávnej minulosti. Aj arabské média až na malé výnimky (provládne
média v Iráne a v Sýrii) hodnotili priebeh volieb a samotnú účasť
voličov ako veľmi úspešnú. [16]
Iracké voľby ukázali, že Iračania sa rozhodli vziať svoju budúcnosť do svojich rúk. Nezľakli sa obáv z možných násilností počas
volebného dňa, ktoré boli sprievodným znakom posledných
týždňov pred voľbami a podľa údajov, ktoré zverejnila Nezávislá
volebná komisia, volieb sa zúčastnilo približne 8,45 milióna voličov, čo je okolo 59 % zo 14,2 milióna registrovaných voličov vrátane voličov registrovaných v zahraničí. [16]. Aj napriek vysokej
účasti voličov, nepodarilo sa z bezpečnostných dôvodov otvoriť
volebné miestnosti v Mosule a v mnohých mestách Sunnitského
trojuholníka.

Výsledky volieb do irackého parlamentu
(Madžlís Watani) 30. 1. 2005
(zdroj: Angus Reid, Dr. Nimrod Raphaeli)
Počiatočný entuziazmus, ktorý sprevádzal úspešné uskutočnenie
volieb, sa postupne menil na frustráciu spôsobenú nekonečným
dohadovaním novozvolených irackých politikov pri „prerozdeľovaní“ ústavných funkcií (predseda parlamentu a jeho podpredsedovia; Prezidentská rada – prezident a dvaja viceprezidenti; jednomyseľné zvolenie premiéra) a pri formovaní novej vlády a jej politického programu.
Takmer 3 mesiace po voľbách (27. 4. 2005) dezignovaný premiér
Dr. Ibrahím al-Džafárí (šíit – Zjednotená iracká aliancia) oznámil
vytvorenie svojho kabinetu a 28. 4. 2005 predložil návrh zloženia
vlády na schválenie parlamentu. Za novú vládu hlasovalo 180 zo
185 prezentovaných členov parlamentu. 90 poslancov, medzi nimi
aj odchádzajúci premiér Ijád Aláwí, nehlasovalo.
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Tabuľka č. 1: Výsledky volieb do irackého parlamentu
NÁZOV

POLITICKÉHO SUBJEKTU

POČET

%

ZÍSKANÝCH HLASOV

POČET
ZÍSKANÝCH KRESIEL
V PARLAMENTE

(celkový počet 275)
Iracká národná aliancia
(podporovaná as-Sistáním)

4 075 295

48,2

140

Demokratická vlastenecká
aliancia Kurdistanu

2 175 551

25,7

75

Iracký zoznam (Alláwího zoznam)

1 168 943

13,8

40

150 680

1,8

5

Iračania (Kandidačná listina
prezidenta al-Jáwara)
Turkménsky iracký front

93 480

1,1

3

Strana národných nezávislých
elít a kádrov

69 938

0,8

3

Komunistická strana

69 920

0,8

2

Islamská kurdská spoločnosť

60 592

0,7

2

Islamské robotnícke hnutie v Iraku

43 205

0,5

2

Národná demokratická aliancia

36 795

0,5

1

Národný Rafidajnov zoznam
(asýrski kresťania)

36 255

0,43

1

30 796

0,4

1

Entita za zmierenie a oslobodenie
Celkom počet hlasov
pre rozdeľovanie kresiel

8 011 450

Nová vláda by mala mať celkom 37 členov a mala by pozostávať z premiéra, 4 vicepremiérov a 32 ministrov. Jednotlivé vládne
posty boli rozdelené nasledovne:
 Iracká národná aliancia: premiér; vicepremiér a 17 ministrov;
 Kurdská aliancia: vicepremiér a 8 ministrov;
 Sunniti: vicepremiér a 5 ministrov;
 Kresťania: 1 minister;
 Turkméni: 1 minister.
Zloženie vlády odzrkadľuje novú realitu v Iraku, kde sú prvoradé religiózne a etnické úvahy. Preto každá z troch najväčších
skupín (šíiti, Kurdi a sunniti) obdržala jeden post vicepremiéra.
Štvrtý post vicepremiéra nebol pridelený žiadnej významnej
skupine irackej spoločnosti a samotný premiér al-Džafárí bol
k jeho vytvoreniu vždy veľmi zdržanlivý. [12]
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Rola šíitov
Veľký ajatolláh as-Sistání15, najváženejší a najvplyvnejší šíitsky
klerik v Iraku, sa počas celého procesu politického prechodu od
koaličnej dočasnej správy k dočasnej vláde zasadzoval za slobodné
voľby na území celej krajiny ako jedinú možnú cestu k znovuobnoveniu legitimity irackej vlády a ukončeniu okupácie.
Systém proporčného zastúpenia a jeho charizma mu umožnili
zostaviť kandidačnú listinu, na ktorej sa nachádzali kandidáti z celého spektra spoločnosti. As-Sistání vytvoril komisiu šiestich uznávaných osobností na čele s jadrovým vedcom Dr. Husajnom ašŠahrestáním, ktorá počas dvoch mesiacov konzultácií pripravila
zoznam 228 kandidátov obsahujúci najväčšie šíitske politické strany16 a rovnako aj reprezentantov kurdských, sunnitských, turkménskych a kresťanských skupín a rôznych kmeňov.
Na zozname kandidátov nefiguroval vodca aprílového povstania
v Nadžafe Muktada as-Sadr a ani žiadny z jeho prívržencov. Podľa
vyjadrení as-Sadra, to že sa neobjavil vo voľbách na žiadnej kandidátke bolo zapríčinené tým, že „sa nestihli zaregistrovať ako
samostatný subjekt“. Hoci vo svojich vystúpeniach pred voľbami
kritizoval voľby, že prispejú k etnickému deleniu krajiny, vo
voľbách sa rozhodol podporovať al-Sistáního Irackú národnú
alianciu [11].

15V súčasnosti sú v Iraku
4 ajatolláhovia na vrchole
šíitskej pyramídy, ale za
smerodajné šíitske vyhlásenia sa považujú len
vyhlásenia veľkého ajatolláha al-Sistáního – pozn.
aut.
16Napr. Najvyššia rada islamskej revolúcie v Iraku
(angl. Supreme Council of
Islamic Revolution in Iraq –
SCIRI), Strana al-Da´wa
(angl. al-Da´wa Party). Na
zozname bola aj Šíitská
politická rada (angl. Shi´ti
Political Council) zahrňujúca 38 skupín a strán, ktoré
v nej sústredil Ahmad
Chalábí, predseda Irackého
národného zhromaždenia –
pozn. aut.
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Rola Kurdov
Podobne ako as-Sistání, aj Kurdi sa rozhodli vstúpiť do volieb jednotne a dve najväčšie kurdské politické strany Vlastenecká únia
Kurdistanu (Patriotic Union of Kurdistan – KUP) Džalála Talabáního
a Kurdská demokratická strana (Kurdistan Democratic Party – KDP)
pod vedením Mas’úda Barazáního spojili svoje sily a vytvorili
spoločnú kandidačnú listinu tak do národného, ako aj do kurdského parlamentu. Podľa dohody medzi obidvoma politickými
stranami sa Talabání usiloval o národný post a Barazání o vedúce
postavenie v kurdskom regióne na severe krajiny.
Cieľom Kurdov vo voľbách bolo dosiahnuť také výsledky, ktoré
by im umožňovali po voľbách dostať jednu z dvoch kľúčových
pozícií v Iraku – premiéra alebo prezidenta a vyriešiť pre nich
najdôležitejšie problémy – federalizmus, budúcnosť mesta Kirkúk
a prípravu im vyhovujúcej novej ústavy po voľbách. Pre 4,4 mil.
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Kurdov, ktorí v súčasnosti žijú v Iraku17, bol výhodou aj systém
proporčného zastúpenia, pretože početné skupiny Kurdov žijú aj
v Bagdade a v Sunnitskom trojuholníku, ako aj v zahraničí a to predovšetkým v USA v Európe. [9]
Samotné výsledky volieb dopadli oveľa priaznivejšie, než to
očakávali samotní Kurdi. Demokratická vlastenecká aliancia Kurdistanu získala vo voľbách 75 kresiel (27 %), čo vo všeobecnosti
znamená, že počet kurdskej reprezentácie v parlamente prevyšuje
vďaka bojkotovaniu volieb sunnitmi jej demografickú váhu. Znamenalo to, že ak chcela dominujúca Iracká národná aliancia
zostaviť vládu, musela hľadať konsenzus s druhou najsilnejšou
parlamentnou stranou Demokratickou vlasteneckou alianciou
Kurdistanu. Výsledkom rokovaní bol benefit, aký doposiaľ Kurdi
nikdy nemali:
 Zvolenie Džalála Talabáního za irackého prezidenta.
 Podpora princípu federalizmu v Iraku, ktorý dovolí Kurdom
mať plnú autonómiu v troch provinciách – Dehúk, Erbil a Sulejmania.
 Integrácia mesta Kirkúk s jeho obrovskými ropnými zásobami
do Kurdistanu.
 Šarí'a, islamské právo, by mala byť len jedným zo zdrojov legislatívy v Iraku, ale nie jediným.
 Kurdská milícia (Pešmerga) by sa mala stať časťou irackých ozbrojených síl a mala by byť financovaná zo štátneho rozpočtu.
V súčasnosti nemôžu regulárne ozbrojené sily vstúpiť na územie
Kurdistanu bez toho, aby to predtým neodobril kurdský parlament.
 Zastavenie procesu arabizácie Kirkúku iniciovaného Saddámom
Husajnom.
 Spravodlivé rozdelenie výnosov z predaja ropy medzi centrálnu
vládu a vládu Kurdistanu podľa dopredu dohodnutej metodiky. [12]

Rola sunnitov
Zástupcovia irackých sunnitov do poslednej chvíle držali v napätí
domácu i medzinárodnú verejnosť, keď sa rozhodovali, či sa majú
sunniti volieb zúčastniť. Nakoniec sa rozhodli voľby viac-menej
bojkotovať. Po voľbách priznali, že to nebolo správne rozhodnutie, pretože im znemožnilo v oveľa väčšej miere vplývať na budú-

17Viac

informácií o kurdskej
otázke v Iraku viď [7].

375

4

IV. KAPITOLA – Irak

ci vývoj v krajine. Svojou masovejšou účasťou vo voľbách mali
možnosť predísť „monopolizácii politickej scény“ šíitmi a Kurdmi, čo však nevyužili. Ich hlavným argumentom pre bojkotovanie
volieb bola nedostatočná bezpečnosť v oblastiach, v ktorých žijú
sunniti. Skutočný dôvod je však asi potrebné hľadať v tom, že sa
sunniti zatiaľ nedokázali zmieriť s novou realitou, že už nebudú
samostatne rozhodovať o smerovaní krajiny. [11]
Keď im nevyšla snaha za posunutie volieb, čo nedovoľovala ani
rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN, argumentovali tým, že bez
účasti sunnitov na voľbách stratia voľby časť zo svojej legitimity.
Aj keď je pravdou, že niektorí sunnitskí duchovní vyzývali na
bojkotovanie volieb, sunnitská komunita nie je monolitickou skupinou a hoci v obmedzenom počte, predsa sa niektorí sunnitskí
politici volieb zúčastnili. Dočasný prezident Ghází al-Jáwar, ktorý
je sunnit, zostavil kandidačnú listinu zo svojich priaznivcov vrátane
jeho kmeňa Šammar a vo voľbách získal 5 kresiel. Do volieb išla aj
skupina okolo skúseného politika Adnána Badžádžího, ktorý hrozil
bojkotovaním volieb, hoci pre účasť v parlamente nedosiahla
dostatočnú podporu. Ďalšou taktikou sunnitov bolo formálne
odstúpenie z volieb (Iracká islamská strana), ale bez zrušenia kandidačných listín, čo de facto znamenalo účasť vo voľbách. Mnoho
sunnitov sa nachádzalo na iných kandidátkach (napr. ajatolláha asSistáního). Získanie 17 kresiel v parlamente svedčí o tom, že volili
aj sunniti.
Sunnitskí lídri vedeli, že aj keď sa volieb nezúčastnia, existuje
medzi irackými politickými silami konsenzus zapojiť sunnitov aj
napriek bojkotu volieb do vládnutia v krajine a to tak v záujme
národného zmierenia, ako aj na ich využitie pre potlačenie vzbúr
v krajine. Problémom sunnitov je neexistencia náboženského lídra,
ktorý by dokázal hovoriť za všetkých sunnitov a na druhej strane,
aby mal dostatočný vplyv na celú komunitu. Rovnako sunniti
nemajú ani politickú stranu, ktorá by mála nejakú váhu v parlamente (okrem spomínanej al-Jáwarovej strany s 5 kreslami). Výsledkom je to, že sunniti hovoria mnohými hlasmi reprezentujúcimi rôznorodé skupiny, ktoré sa snažia dosiahnuť maximálne
zastúpenie v novej vláde a nedokážu sa dohodnúť na kandidátovi
na ministra obrany.
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Záver
Voľby boli zlomovým bodom v Iraku, ale nedokážu ho zmeniť zo
dňa na deň na demokratickú krajinu. Iračania doposiaľ nikdy
neboli konfrontovaní s takým rozhodovaním. Po rozpade Osmanskej ríše žili v jednej krajine s Britmi, potom boli nútení žiť pod
centralizovanými, autoritatívnymi režimami, ktoré kulminovali
Saddámom Husajnom a posledné dva roky spolu s okupačnými silami. Uskutočnenie volieb nie je možné považovať za všeliek. Boli
len prvým krokom Iračanov na trati plnej náročných úloh. Bude
treba vytvoriť demokratický a federálny systém vlády, ktorý bude
garantovať politickú slobodu rôznym etnickým a náboženským
skupinám. Ďalej sa musia sústrediť na vytvorenie silných, ale
nepolitických bezpečnostných síl (vrátane vojenských síl), ktoré
zabezpečia ochranu hraníc krajiny a budú schopné úspešne bojovať s terorizmom v krajine. Žiadúca je i podpora väčšej roly žien
v politike, minimalizácia snahy niektorých krajín regiónu miešať sa
do riadenia krajiny a nevyhnutná ekonomická rekonštrukcia krajiny.
Bez podpory a pomoci medzinárodného spoločenstva však samotný Irak túto trať nedokáže zvládnuť. [16]
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Úvod
Irán je najväčšou a asi aj najdôležitejšou krajinou Perzského zálivu
v súčasnosti. Iránsky politický systém je neobyčajne zložitý, pretože
v ústave islamskej republiky sa nachádzajú vedľa seba tak demokratické ako aj autoritatívne princípy. Technicky je Irán teokraciou,
ale klerikálne a sekulárne autority zdieľajú moc spoločne, hoci spôsobom, ktorý vytvára neustále súperenie.
Irán je možné považovať za jeden z najdemokratickejších štátov
v regióne, pretože sa tam konajú každé štyri roky prezidentské
a parlamentné voľby. Voľby však nie sú úplne slobodné, pretože
ašpirujúcich kandidátov pre prezidentské ako aj pre parlamentné
voľby musí schváliť Rada expertov (Council of Guardians) a to údajne kvôli zaisteniu ich teologických spôsobilostí. [1]

Rozdelenie moci v krajine
V exekutíve je moc rozdelená medzi najvyššieho náboženského
vodcu a sekulárneho prezidenta. Najvyšší náboženský vodca (vodca islamskej revolúcie) je najvyšším štátnym predstaviteľom a do
funkcie ho menuje Rada expertov na doživotné obdobie. Vydáva
smernice pre zahraničnú a domácu politiku a kontroluje média,
súdnictvo, ozbrojené sily a bezpečnostné služby.
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Prezident je hlavou vlády, ale jeho moc je obmedzená a zodpovedá za ekonomické otázky a bežné otázky týkajúce sa dennodennej činnosti vlády. Priama voľba prezidenta však zvyšuje jeho
legitimitu a schopnosť ovplyvňovať najvyššieho náboženského
predstaviteľa. Toto delenie moci síce vytvára napätie a nezhody
medzi obidvoma predstaviteľmi, ale na druhej strane ani jeden
z nich nemá takú silu, aby mohol sám realizovať svoje predstavy
o smerovaní krajiny. [1, 22]
Iránsky prezident je tiež hlavným veliteľom regulárnych ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky (Arteš), ktoré pozostávajú
z pozemných, námorných a vzdušných síl (vrátane protivzdušnej
obrany), ale Irán má ešte aj Zbory Islamských revolučných gárd
(ZIRG – Sepah-e Pasdaran-e Enqelab-e Eslami) pozostávajúce z pozemných, námorných a vzdušných síl; zo síl pre špeciálne operácie
a z mobilizovanej ľudovej armády, ktoré sú podriadené najvyššiemu
náboženskému vodcovi. Čo sa týka počtov, obidve zložky sú takmer
identické, ale ZIRG majú vyšší rozpočet než regulárne jednotky, čo
znamená, že sú aj podstatne lepšie vycvičené. [20, 22]
Rovnako aj zákonodarná moc je rozdelená medzi sekulárny
parlament a klerikálnu Radu expertov. Členovia parlamentu sú
volení vo voľbách a medzi ich zodpovedností patrí navrhovanie
legislatívy, ratifikovanie medzinárodných zmlúv a kontrola a schvaľovanie štátneho rozpočtu. Radu expertov tvorí 12 právnikov (polovicu menuje prezident a druhú najvyšší náboženský predstaviteľ), ktorí rozhodujú, či zákon, ktorý prešiel parlamentom, vyhovuje islamskému právu. To im umožňuje využívať účinné veto
v celej legislatíve, ktoré v minulosti aj pravidelne využívali. Rada
expertov má tiež niektoré súdne funkcie, napr. každý výklad
ústavy potvrdený tromi štvrtinami jej členov má váhu ako samotná ústava. Táto komplikovaná a decentralizovaná vládna štruktúra
vytvára konštantný boj o moc, ktorý často zdržiava efektívne rozhodovanie. [3]

Ekonomické otázky
Irán má centralizovanú ekonomiku, ktorá je v súčasnosti stagnujúca, sužovaná rozsiahlou nezamestnanosťou, chronickými rozpočtovými deficitmi a infláciou. Jej dôsledkom je znižovanie životnej
úrovne a rozsiahla chudoba. Centralizácia ekonomiky sa zvýšila po
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nástupe islamistov v Iráne a prípadným zmenám bráni aj samotná
štruktúra politických inštitúcií. Článok 44 Iránskej ústavy hovorí:
„Ekonomika Iránskej islamskej republiky pozostáva z troch sektorov: štátny, družstevný a súkromný a je založená na systematickom a kvalitnom plánovaní. Do štátneho sektoru patria všetky dôležité priemyselné odvetvia...“ [16]
Jedným z rozhodujúcich vplyvov na iránsku ekonomiku je nárast
populácie. Úhrnná miera plodnosti v rokoch 1980 – 1990 dosiahla
6,2, čo v číslach znamenalo nárast obyvateľstva zo 40 mil. na
55 mil. Aj keď Irán prijal v 90. rokoch opatrenia na zníženie nárastu obyvateľstva a ročný prírastok sa v roku 2001 znížil na 0,72 %,
je možné z toho vyvodiť tri dôležité závery, ktoré majú aj bezpečnostný rozmer:
 veľká väčšina Iráncov je mladá: 50 % mladších než 18 a zhruba
2/3 mladších než 30 rokov;
 mladí ľudia narodení v roku 1980 začali vstupovať na pracovný
trh – vznikol veľký „demografický hrb“;
 vďaka rýchlemu zníženiu populačného rastu v 90. rokoch sa
bude v Iráne znižovať aj nárast pracovnej sily oveľa rýchlejšie,
než kdekoľvek inde v regióne, čo môže priniesť problémy o 20
– 30 rokov. V súčasnosti vstupuje ročne na pracovný trh okolo
720 000 až 850 000 nových pracovníkov.
Súčasný zahraničný obchod Iránu je založený hlavne na dlhodobejších investíciách do energetického (ropného, plynárenského
a jadrového) priemyslu a do obranného priemyslu. Štvrtinu celého
iránskeho zahraničného obchodu tvorí obchod s krajinami Európskej únie, ktorý v roku 2003 dosiahol 15,2 mld. eúr (na porovnanie v roku 2002 to bolo 13,6 mld. eúr), pričom najvyšší obchodný obrat dosiahol Irán s Talianskom (3,7 mld. eúr) a Nemeckom
(3 mld. eúr). Očakáva sa, že medzi Iránom a EÚ by mala byť v dohľadnej dobe podpísaná tiež základná obchodná dohoda – to však
závisí aj od toho, ako dopadnú rozhovory medzi Iránom a EÚ-3
(Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia) o iránskom jadrovom
programe.
Tradičným obchodným partnerom Iránu je Rusko, ktoré patrí
s výškou obchodu 1,37 mld. USD (2003) k jeho desiatim najväčším
zahraničným obchodným partnerom. Narástol aj obchod s krajinami východnej Ázie (Japonsko – 6 mld. USD; Čína – asi 5 mld.
USD; Južná Kórea – viac ako 4 mld. USD; India – asi 1,2 mld.
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USD). [11] Prostredníctvom úspešne sa rozvíjajúcich vzťahov
s Indiou sa Irán snaží rozširovať svoje ekonomické vzťahy s Južnou Áziou, naopak India sa zase pozerá na Irán ako na bránu, cez
ktorú sa dostane na trhy Perzského zálivu a Strednej Ázie a tiež ako
na výhodný zdroj ropy a zemného plynu nutný pre jej zvyšujúce sa
potreby. [8]

Obviňovanie Iránu z podpory terorizmu
Po búrlivých rokoch islamskej revolúcie, kedy sa nový islamský
režim usiloval exportovať svoje revolučne hodnoty do zahraničia
a vraždiť svojich oponentov, si iránska vládnuca garnitúra začala
uvedomovať, že sa dostáva do medzinárodnej izolácie, čo neprospieva ich „islamským revolučným myšlienkam“, ale stráca
podporu aj vo vnútri vlastnej krajiny. Kvôli excesom z prvých
rokov po zvrhnutí monarchistického režimu totiž mnoho krajín
začalo považovať Islamskú republiku za darebácky štát a snažili sa
ho izolovať politicky aj ekonomicky. Irán sa v poslednom období
snažil zbaviť svojich nedostatkov z porevolučného obdobia snahou o znovunadviazanie dobrých, predovšetkým hospodárskych
vzťahov s Európou a Áziou, neustále však pretrvávajú pochybnosti, nakoľko sa Irán vzdal použitia terorizmu ako politického nástroja. USA naďalej považujú Irán za štát podporujúci terorizmus a ako
dôkaz uvádzajú, že Teherán pokračuje v podpore teroristických
skupín na Strednom východe, vraždí disidentov v Iráne a nenáležite zasahuje do záležitostí v Iraku.
Podľa Washingtonu, sponzorovanie terorizmu Iránskou islamskou republikou začalo 4. novembra 1979, keď skupina ozbrojencov bez toho, aby im v tom bránila miestna polícia, zaútočilo na
veľvyslanectvo USA v Teheráne. Dobre organizovaní útočníci
zajali 52 Američanov a ako rukojemníkov ich držali 444 dní. [7]
Na podporu svojich obvinení, že Irán je štátom podporujúcim
terorizmus, USA tvrdia, že je evidentné, že Teherán podporuje finančne a možno aj zbraňami protiizraelské ozbrojené skupiny na
Strednom východe. Tieto ozbrojené skupiny vrátane libanonského
Hizballáhu a radikálnych palestínskych islamských skupín ako je
Hamas v minulosti uskutočňovali alebo pokračujú v uskutočňovaní
útokov proti židovskému štátu, počas ktorých sú zabíjané civilné
osoby. Irán nezakrýval svoje úzke vzťahy s Hizballáhom, ale šíitsky
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Hizballáh nazýva hnutím za oslobodenie a nie teroristickou
skupinou. Pred voľbami v Iraku obvinili USA Irán, že podporuje
povstalecké skupiny na juhu Iraku, ktoré by mali formovať nedemokratický, striktne islamský vládny model podľa vzoru Iránu.
Irackí a americkí predstavitelia obvinili Irán (rovnako aj Sýriu) zo
zasahovania do irackých záležitostí, pretože dovoľovali skupinám
na svojom území zásobovať irackých povstalcov finančnými
a inými zdrojmi. [21]

Iránsky jadrový program
Podobne ako Severná Kórea, aj Irán má rozvinutý jadrový program, ktorý označuje za výlučne mierový, ale ktorý vyvoláva vážne
podozrenie, že smeruje k vyrobeniu jadrových zbraní. Irán má
v pláne postaviť 15 jadrových energetických reaktorov a dva výskumné. Usiluje sa tiež zvládnuť celý technologický reťazec v rámci mierovej jadrovej energetiky, od ťažby a spracovania uránu cez
jeho obohacovanie až po spracovanie vyhoreného paliva. Tieto
technológie sa ale v prípade potreby môžu využiť aj na výrobu jadrových zbraní.
Irán ratifikoval Dohodu o zákaze šírenia jadrových zbraní v roku
1970 a od roku 1992 povolil MAAE kontrolovať deklarované
jadrové zariadenia. Pokúšal sa ale zakryť skutočný rozsah svojho
jadrového programu a aj v súčasnosti, ako sa zdá, hrá predovšetkým o čas.
Medzi hlavné iránske jadrové zariadenia, ktoré podliehajú kontrole MAAE, patrí: Centrum jadrového výskumu v Teheráne,
jadrový komplex Bušír, centrum jadrových technológií v Isfaháne
(vrátane niekoľkých výskumných reaktorov a závodu na spracovanie jadrového paliva), zariadenie na obohacovanie uránu v Natanze, budovaný ťažkovodný reaktor IR-40, zariadenie na výrobu
ťažkej vody a zariadenie na separáciu plutónia v Araku, ako aj sklady jadrového odpadu v Karandži a Anaraku. Existenciu zariadení
v Natanse a Araku Irán oficiálne priznal až v roku 2003. Objavili
sa aj informácie, že Irán by mohol uskutočňovať utajený vojenský
jadrový program v chemickom a muničnom komplexe Parčin. [13]
Do súvislosti s jadrovým programom je potrebné dať aj iránsky
raketový program. Množstvo peňazí a energie, ktoré do neho Teherán investoval od 80. rokov minulého storočia, nenasvedčuje
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tomu, že by konečným cieľom Iránu mali byť len nosiče pre konvenčné bojové hlavice.
Raketový program, ktorý začal Irán rozvíjať za pomoci Číny
a Severnej Kórey a neskôr expertov z bývalého Sovietskeho zväzu,
bol zameraný na zdokonaľovanie rakiet sovietskej výroby SCUDB a SCUD-C (v Iráne označované ako Šahab-1 a Šahab-2), ktoré
v rôznych modifikáciách Irán kúpil z Číny a zo Severnej Kórey.
V roku 2003 upravil Irán za pomoci ruských firiem severokórejskú
raketu No-Dong a pod označením Šahab-3 ju zaradil do iránskych
ozbrojených síl. 11. augusta a 20. októbra 2004 Irán otestoval novú
verziu Šahab-3 s doletom v rozmedzí 1 300 – 1 700 km, ktorá má
väčšiu presnosť a môže niesť aj bojové hlavice s jadrovou náplňou.
S touto raketou by mohol Irán zasiahnuť tak ciele v Izraeli ako
i americké základne v Perzskom zálive. [19]
Všetky vyspelé mocnosti chápu, že Irán má vlastné legitímne
bezpečnostné záujmy a z toho vyplývajúcu potrebu rozširovať
a posilňovať svoje obranné schopnosti. No na druhej strane snaha
iránskej klerikálnej administratívy rozvíjať jadrové zbrane je veľkým nebezpečenstvom pre región a celú západnú kultúru

Iránsko-ruské vzťahy
Vzťahy Ruska a Iránu sú tak na politickej ako aj na hospodárskej
úrovni dlhodobo na dobrej úrovni. Čečenský problém, ktorý je
rozdeľujúcim faktorom medzi Ruskom a ostatnými islamskými
krajinami, Irán chápe ako vnútornú záležitosť Ruska. Teherán to
potvrdil aj počas svojho predsedníctva Organizácii islamskej konferencie v rokoch 1997 – 2000 sústavným blokovaním prijatia protiruských rezolúcií tejto vplyvnej islamskej organizácie. Na druhej
strane zase Rusko podporuje právo Iránu ako signatára Dohody
o zákaze šírenia jadrových zbraní na mierové využívanie atómovej
energie. [11]
V posledných štyroch rokoch sa zintenzívnil aj rusko-iránsky
dialóg na všetkých úrovniach. Prezidenti V. Putin a S. Chatámi sa
počas tohto obdobia stretli celkom štyrikrát, z toho jedenkrát počas oficiálnej návštevy iránskeho prezidenta v Moskve a trikrát na
významných medzinárodných podujatiach. Uskutočnili sa aj recipročné návštevy sekretárov bezpečnostných rád obidvoch krajín
a pravidelne sa stretávajú predsedovia rôznych vládnych agentúr.
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Okrem toho existuje rusko-iránska komisia pre hospodársku
a obchodnú spoluprácu a spoločná rusko-iránska komisia pre vojensko-technickú spoluprácu.
Pre ruské záujmy v regióne je strategicky dôležité, že Irán nepredstavuje žiadnu hrozbu pre ruskú národnú bezpečnosť. Rusko
chce svoje nadštandardné vzťahy s Iránom využiť pre zvýšenie
svojho vplyvu v regióne ale aj mimo neho, čo potvrdzujú aj slová
predsedu hornej komory ruského parlamentu Sergeja Mironova
počas jeho návštevy iránskeho parlamentu v decembri 2004: „Sme
za prehĺbenie dialógu s Iránom ... Moskva vychádza z premisy, že
dobré susedské vzťahy medzi Ruskom a Iránom sú veľmi dôležité
na zaistenie záujmov národnej bezpečnosti oboch krajín, mieru
a stability v regióne i mimo neho.“ [23]
Ťažisko spolupráce Iránu s Ruskom je sústredené do energetického a obranného priemyslu. Aj keď je táto spolupráca považovaná za „balansovanie na ostrí noža“, ruskí predstavitelia argumentujú tým, že v prípade ak by Rusko prerušilo obchodné styky
s Iránom, prišlo by o multimiliárdové kontrakty a pravdepodobne
by bolo nahradené Čínou, ktorá už mnohokrát prejavila záujem
investovať do iránskeho obranného priemyslu. [20]
Rozsiahla spolupráca s Ruskom má Iránu zabezpečiť prístup
k štiepnym materiálom a k jadrovej technológii. Irán podpísal
s Ruskom 8. 1. 1995 dohodu o dodaní reaktora VVER-1000
(1 000 MW), ktorý by mal začať pracovať v roku 2006 a uvažuje sa
aj o vybudovaní druhého reaktora v Bušíre.
Irán je obviňovaný väčšinou krajín svetového spoločenstva, že
mierovým jadrovým programom zakrýva snahu o získanie schopnosti vyrábať jadrové zbrane vlastnými silami. Podľa M. Kibaroglu
z Bilkentskej univerzity v Ankare, Irán už v 80. rokoch minulého
storočia plánoval výrobu jadrovej zbrane v budúcnosti, pretože
súčasťou rusko-iránskej zmluvy z roku 1995 bola aj dohoda o každoročnej príprave asi 30 iránskych doktorandov a približne rovnakého počtu študentov a technikov na ruských univerzitách,
inštitútoch a v laboratóriách so zameraním na jadrovú oblasť. [12]
Slová M. Kibarogla nepriamo potvrdzuje vyhlásenie viceprezidenta iránskej spoločnosti „Atómová energia – Irán“ Salecha Bechbudiho pre ruskú tlačovú agentúru Itar-Tass v januári 2005, keď
povedal, že v roku 2005 ukončí prípravu v Rusku okolo 600 inžinierov. Tvrdil ale, že sú to všetko budúci zamestnanci prvej
jadrovej elektrárne v Iráne. Potvrdil tiež, že aj v budúcnosti by malo
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byť v ruských školiacich zariadeniach pripravených ďalších viac
ako 700 špecialistov. Všetci absolventi prípravy pokračujú ešte
určitú dobu v praktickej príprave v rôznych ruských jadrových zariadeniach (Itar-Tass, 17. 1. 2005). Vzhľadom na enormnú snahu
Iránu zvládnuť celý technologický reťazec v rámci mierovej jadrovej energetiky od ťažby a spracovania uránu, cez jeho obohacovanie až po spracovanie vyhoreného paliva, nedá sa vylúčiť ani zameranie prípravy na vojenské využitie.
27. februára 2005 Irán a Rusko podpísali dohodu, podľa ktorej
Rusko dodá pre reaktor v Bušíre jadrové palivo, ktoré sa po využití
vyvezie späť do Ruska na recyklovanie. Reaktor pri plnom výkone
ročne vyprodukuje vo vyhorenom palive asi 250 kg plutónia, ktoré
by sa po separácii dalo použiť na výrobu jadrových zbraní, ak by
Irán dohodu porušil a vyhorené palivo si ponechal. Štúdie a pokusy
ukázali, že dokonca aj neupravené plutónium získané z ľahkovodného reaktora sa môže použiť na skonštruovanie jadrovej
zbrane. [13]

Iránsko-americké vzťahy
Diplomatické vzťahy medzi Iránom a USA boli prerušené koncom
januára 1981 po ukončení takmer dvojročného obliehania amerického veľvyslanectva v Teheráne. Odvtedy sú vzájomné iránskoamerické vzťahy charakteristické nepriateľskými vyhláseniami obidvoch krajín a ich urovnaniu bráni obojstranná neústupčivosť.
Irán vyhlasuje, že pokiaľ USA nezastavia jednostranné sankcie
so snahou izolovať Irán, nezačne s nimi rozhovory. Na druhej
strane USA podmieňujú začatie spoločných rozhovorov tým, že sa
Irán vzdá podpory terorizmu a zmení svoj odmietavý postoj voči
arabsko-izraelskému mierovému procesu. Washington tiež chce,
aby sa Teherán vzdal úsilia o získanie jadrových zbraní a rakiet
dlhého doletu. Súčasnú pozíciu USA voči Iránu vyjadril viceprezident USA Dick Cheney, keď povedal: „(Irán) je veľkým zdrojom
štátom podporovaného terorizmu a snaží sa zničiť mierový proces.
Toto nemôžeme akceptovať a sme jasne proti tomu ako aj proti
jeho úsiliu získať zbrane hromadného ničenia.“ [7]
Irán je však prisilný a prihrdý na to, aby sa vzdal svojho cieľa
získať jadrové zbrane. Washington musí presvedčiť Irán, že nie je
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v jeho národnom záujme konštruovať jadrové zbrane. Pre túto
stratégiu však potrebuje širokú podporu európskych, ázijských
a predovšetkým arabských krajín. Rovnaký záujem ako USA má
aj Izrael, čo by tiež mohlo uľahčiť kroky USA pri vytváraní koaličného potenciálu. Stratégia, ktorá je založená na zdôrazňovaní
regionálnych aspektov, kvôli ktorým by mal Irán zmeniť svoje národné záujmy (vo vzťahu k jadrovým zbraniam), musí byť podporená angažovaním sa EÚ s Iránom. [14]
Počas svojej cesty po Európe americký prezident George
W. Bush vo vzťahu USA k jednaniu medzi EU-3 a Iránom o jeho
jadrovom programe vyhlásil, že USA by mohli uvažovať o poskytnutí stimulov Teheránu. Tie by mohli zahrňovať členstvo vo WTO
alebo predaj civilných lietadiel, ale že USA neplánujú pripojiť sa
k rokovaniam medzi EÚ-3 a Iránom. [10] Podľa Condoleezzy Rice
je však riešenie jadrového problému spojené tiež s problémom
podpory teroristických skupín Iránom a s dodržiavaním ľudských
práv v krajine. Tieto problémy sa podľa nej nedajú od seba oddeliť.

Iránsko-európske vzťahy
Iránsko-európske hospodárske vzťahy predstavujú dlhodobo kvalitatívne lepšiu úroveň, než vzťahy Iránu s inými regiónmi. Aj
z tohto dôvodu sa Európska únia stala lídrom v riešení Iránskeho
jadrového programu. V júni 2003 vydali ministri zahraničných vecí
Európskej únie spoločné stanovisko, ktoré kritizovalo iránsky jadrový program a požadovali, aby Teherán akceptoval inšpekcie
MAAE. V stanovisku bol Irán vyzvaný, aby začal s MAAE spolupracovať a to „okamžite a bez akýchkoľvek podmienok“, inak by
to mohlo mať pre Irán špecifické dôsledky. Ministri však zároveň
ponúkli Iránu možnosť zvýšenia obchodných vzťahov medzi
Iránom a EÚ, ak pristúpi na medzinárodné jadrové dohody. [5]
Rokovanie EÚ-3 s Iránom o jeho jadrovom programe
V októbri 2003, na základe záverov Rady guvernérov MAAE a oficiálneho odporúčania Bezpečnostnej rady OSN, Irán súhlasil
s návrhom ministrov zahraničných vecí Francúzska, Nemecka Veľká
Británie (EÚ-3) podpísať dodatkový protokol k Zmluve o zákaze
šírenia atómových zbraní a „ako gesto budovania dôvery“ oznámil,
že je ochotný pozastaviť aktivity týkajúce sa obohacovania uránu.
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Ďalej súhlasil s neočakávanými inšpekciami MAAE a s poskytovaním všetkých informácií o svojom jadrovom programe. Na základe tejto dohody (tzv. Teheránska deklarácia) Európska únia prisľúbila, že tento problém nepôjde pred BR OSN a zaviazala sa poskytnúť Iránu technológiu vrátane technológie pre civilné jadrové účely,
ak bude Irán súhlasiť s týmito podmienkami. [4]
Rokovania medzi EÚ-3 a Iránom o podmienkach, za ktorých by
bol Irán ochotný pristúpiť na väčšiu spoluprácu pri riešení problémov ZHN, začali na jeseň 2003 a s menšími prestávkami a bez
zjavných výsledkov trvajú doposiaľ (koniec marca 2005). Počas
týchto dvoch rokov síce došlo k prijatiu niekoľkých dohôd, tie však
nikdy neboli úplne realizované.
Vo februári 2004 v Bruselskom dohovore o porozumení Irán
vyhlásil, že pozastavil aktivity týkajúce sa obohacovania sa uránu
a špecifikoval, ktorých prvkov výroby, montáže, testovania centrifúg a častí centrifúg sa to týka. Nakoniec však svoje záväzky nesplnil s odôvodnením, že platnosť bruselského dohovoru bola
časovo obmedzená a pretože EÚ-3 podľa Iránu nesplnila svoj sľub
dokončiť celý negociáčny proces k spokojnosti obidvoch strán do
júna 2004.
29. novembra 2004 prijala Rada guvernérov MAAE zatiaľ poslednú rezolúciu, v ktorej pohrozila Iránu, že ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe, bude tento problém postúpený Bezpečnostnej rade OSN. Zároveň EÚ ponúkla Iránu, že:
 podporí jeho členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii;
 zaistí prístup k nukleárnej technológii pre ľahkovodný reaktor
a jadrové palivo pre civilné potreby;
 zaistí jeho členstvo vo výbore pre (jadrový) palivový cyklus;
 zaistí bezpečnostnú, hospodársku a finančnú pomoc. [17]
Irán zase prisľúbil zastavenie programu obohacovania uránu, po
niekoľkých týždňoch však iránski predstavitelia vyhlásili, že jeho jednostranný záväzok voči EÚ-3, ktorý bol dosiahnutý v Paríži začiatkom novembra 2004, bol nesprávne interpretovaný, bol časovo
obmedzený, dobrovoľný a nezáväzný a vyprší 15. 3. 2005. Ako sa
predpokladalo, rozdiely medzi Iránom a EÚ-3 sa počas trojmesačných negociácií od Parížskeho dohovoru z novembra 2004 nezmenšili a Irán aj začiatkom roka 2005 naďalej trval na svojich podmienkach vo vzťahu k obohacovaniu uránu – že tento program je
určený na „dodávanie energie pre jadrové reaktory na civilné účely“.
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Kategorické odmietnutie európskej požiadavky na trvalé zastavenie procesu obohacovania uránu a ponuky jadrového paliva
z európskych zdrojov dáva skôr za pravdu belgickému ministrovi
zahraničných vecí Karlovi de Guchtovi, ktorý povedal: „Nemali by
sme veriť, že Iránci chcú použiť svoju jadrovú technológiu len na
mierové účely. Táto krajina chce atómovú bombu.“ (De Morgen,
21. 2. 2005). Pri mnohých príležitostiach Irán deklaroval svoj úmysel dosiahnuť schopnosti, ktoré by mu umožňovali výrobu jadrového paliva vlastnými silami, čo vo svojej podstate znamená
schopnosť výroby jadrových zbraní.
Z analýzy vyhlásení jednotlivých iránskych lídrov vyplýva, že ani
samotné iránske vedenie nemá úplne jasno, čo očakáva od rokovaní
s EÚ-3. Iránsky minister zahraničných vecí Kamal Šarází vyhlásil
17. 2. 2005, že Irán neočakával „definitívne výsledky“ v rozhovoroch s EÚ-3 a po ukončení trojmesačných rokovaní Irán zhodnotí ich priebeh a rozhodne sa, či v nich bude pokračovať. Iránska
vláda nestanovila časový limit na súčasné rokovania s EÚ, ale Teherán trvá na svojom legitímnom práve obohacovať urán. Je však
pripravený vytvoriť ovzdušie dôvery s Európanmi. Pri návšteve
v Berlíne (17. 2. 2005) vyhlásil, že Irán by chcel získať európsky
súhlas na tzv. „japonsko-nemecký model“18, čo by znamenalo
dosiahnuť kompletné schopnosti výroby jadrového paliva do troch
mesiacov okrem bomby. Počas stretnutia s ministrom zahraničných vecí Nemecka Joschkom Fischerom Charazi ponúkal tento
model ako základ pre rokovanie medzi Iránom a EÚ, keď povedal:
„jadrové elektrárne v Nemecku a v Japonsku môžu slúžiť ako
dobrý model pre iránske jadrové projekty a slúžiť ako základ pre
rozhovory.“ Na druhej strane vysoký náboženský predstaviteľ
Akbar Hašemi Rafsandžání vyhlásil 11. 2. 2005, že „dva z troch
mesiacov už prešli. Dali sme možnosť Európe a očakávame, že
túto možnosť využije. Po vypršaní časového limitu (15. 3. 2005)
budeme pokračovať v jadrovom programe využijúc všetky naše
schopnosti a prostriedky.“
Posledné kolo rozhovorov medzi Iránom a EÚ-3 vo februári
2005 sa skončilo bez hmatateľných výsledkov, pretože obidve
strany odmietli ustúpiť zo svojich pozícií. Irán nepristúpil na
európsky návrh poskytnúť mu ľahkovodný reaktor výmenou za
upustenie od dobudovania ťažkovodného reaktoru v Araku (v súčasnosti je v rekonštrukcii). Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Hamíd Réza Asefi na tento európsky návrh reago-

5

18Japonsko a Nemecko, ktoré podpísali zmluvu o nerozšírovaní jadrových zbraní,
uvažovali nad dosiahnutím
schopností celého cyklu výroby jadrového paliva a odhaduje sa, že pokiaľ by chceli vyrobiť jadrové zbrane,
mohli by to uskutočniť do
troch mesiacov – pozn. aut.
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val slovami, že „európska spolupráca s Iránom na ľahkovodnom
reaktore je pozitívna, ale Irán nikdy neakceptuje návrh na zastavenie programu výroby jadrového paliva.“ [9, 18] Irán nielen odmieta
zastaviť jadrový program, ale vyhráža sa, že ho urýchli. 6. februára
2005 Hasan Rúháni, ktorý zastupuje Irán na jednaniach s EU-3,
dokonca vyhlásil, že ak by USA alebo Izrael napadli iránske jadrové
zariadenia „...prirodzene by sme sa pomstili a určite by sme urýchlili
naše aktivity, aby sme mohli produkovať jadrové palivo. Nemyslím
si, že by USA pristúpili na takéto riziko (a zaútočili). Poznajú naše
možnosti odvety proti podobným útokom.“
Spojené štáty americké sa nezúčastňujú rozhovorov o iránskom
jadrovom programe, ktoré vedie EÚ a snažia sa, aby o tomto probléme vypovedal Irán pred Bezpečnostnou radou OSN, ktorá má
právo uplatňovať voči krajine sankcie. Irán sa však veľmi neobáva
udelenia sankcií, pretože mnoho veľkých štátov, medzi nimi aj tie,
čo majú právo veta v BR OSN (napr. Čína a Rusko), majú čulé
bilaterálne hospodárske vzťahy s ním, čo by mohlo komplikovať
priechodnosť rezolúcie.

Záver
Irán je najväčšou a najdôležitejšou krajinou Perzského zálivu a preto aj zahraničné mocnosti by mali chápať legitímne právo Iránu na
zvyšovanie svojej bezpečnosti a potreby rozširovať a posilňovať
svoje obranné schopnosti. Na druhej strane smerovanie teheránskej klerikálnej administratívy rozvíjať vlastné schopnosti konštrukcie jadrových zbraní je nebezpečné tak pre samotný Irán
a región, ale rovnako aj pre Západ. Oficiálne Irán tvrdi, ze potrebuje jadrovú schopnosť kvôli regionálnej proliferácii týchto zbraní
(India, Pakistan, Izrael, Rusko). Existuje však aj druhý skrytý dôvod: Vládnuca nomenklatúra v Teheráne dúfa, že takto bude môcť
konsolidovať svoje vnútorné problémy s vládnutím. Zároveň dúfa
v odstrašenie demokratických krajín od ich snahy podporovať iránsky ľud („demokratickú opozíciu“). [6]
Podľa uznávaného odborníka na otázky Stredného východu,
jedinou cestou, ako dosiahnuť pozitívne výsledky riešenia iránskeho jadrového problému, je použitie metódy „cukru a biča“. Západné krajiny by mali podľa neho predostrieť Iránu niekoľko možností, ktoré by však mali byť podporené skôr spoločnou politikou než
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len bilaterálnymi rokovaniami s Teheránom. Predstavitelia USA,
európskych krajín a Japonska, ale aj iných krajín ochotných spolupodieľať sa na riešení tohto problému (vrátane Číny a Ruska),
by mali explicitne definovať, čo očakávajú od Iránu (čo by mal urobiť a čo nesmie urobiť). Ku každej stanovenej aktivite by mohli
„spojenci“ navrhnúť pozitívne a negatívne stimuly (cukor a bič),
aby Teherán jasne pochopil, aké benefity ho očakávajú, ak sa vzdá
jadrového programu, resp. podpory terorizmu a s akými trestami
musí rátať, ak bude vo svojej neprijateľnej politike naďalej pokračovať. [5]
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Úvod
Hlavnou výzvou pre Afganistan bolo v uplynulom roku ukončenie
prvej a najzásadnejšej etapy demokratickej transformácie. V konkrétnych podmienkach to znamenalo predovšetkým uskutočnenie
prvých slobodných prezidentských a parlamentných volieb v histórii
krajiny, ale i celkovú stabilizáciu bezpečnostnej a ekonomickej situácie. Tento cieľ sa však podarilo naplniť len čiastočne – parlamentné
voľby boli presunuté na polovicu roku 2005, pretrváva vysoké riziko
ozbrojených útokov, centrálnej vláde sa nedarí prekonať roztrieštenosť moci a efektívnosť ekonomiky a justície aj naďalej podkopáva
prebujnená korupcia. Napriek tomu sa hrozba opätovného skĺznutia Afganistanu na cestu bezprávia a chaosu každým dňom znižuje.
Ak sa ešte pred rokom odborníci sporili či treba na tento stredoázijký štát nazerať ako na „pohár napoly plný, alebo naopak napoly
prázdny“, dnes panuje všeobecná zhoda, že tento pomer sa nezadržateľne nakláňa pozitívnym smerom.

Prezidentské a parlamentné voľby
Prezidentské a parlamentné voľby sa podľa ustanovení Bonnskej
dohody mali konať najneskôr do dvoch rokov od uskutočnenia výnimočného zasadnutia Lója džirgy, teda do 16. júna 2004. S približovaním sa tohto termínu a s narastaním komplikácií týkajúcich sa vývoja bezpečnostnej situácie v krajine sa začalo ukazovať, že jeho
dodržanie nebude možné. Prípravou volieb bol poverený Spoločný
výbor OSN a afgánskej vlády (Joint Electoral Management Body –
JEMB), ktorý vznikol na základe prezidentského dekrétu z 18. fe393
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bruára 2004. Medzi jeho kompetencie bolo zaradené i stanovenie
konkrétneho termínu volieb, ktorý mala následne schváliť vláda
[4]. Jedinou podmienkou, ktorá musela byť podľa ústavy dodržaná,
bolo, aby boli voľby vyhlásené najneskôr 90 dní pred ich konaním.
Preto JEMB čoskoro po svojom ustanovení navrhla v súlade
s Bonnskou dohodou za „volebný mesiac“ jún s tým, že presný
dátum sa určí dodatočne. Už v marci sa však začali objavovať hlasy
naznačujúce, že v júni sa voľby napokon neuskutočnia.
Prvé pochybnosti vyjadril prezident Karzaj 17. marca 2004 počas
návštevy amerického ministra zahraničných vecí Colina Powella
v Kábule. Vtedy sa nechal počuť, že prípravy na ľudové hlasovanie
neprebiehajú tak ako sa očakávalo a bolo by preto dobré presunúť
ich na august. O pár dní neskôr už svoje predošlé vyjadrenie skorigoval, keď oznámil, že sa bude snažiť presadiť, aby sa voľby konali až
v septembri [1]. Ako dôvod uviedol zlú bezpečnostnú situáciu, ktorá
by mohla voľby ohroziť. Podobné znepokojenie sa objavilo i v pravidelnej správe Kofiho Annana. Zároveň sa v tomto čase objavila
ďalšia pochybnosť – o možnosti paralelného uskutočnenia prezidentských i parlamentných volieb. Bez ohľadu na to však už bolo
jasné, že ani prípadné samostatné prezidentské voľby sa v júni konať
nebudú, keďže 90-dňovú lehotu sa nepodarilo dodržať. Voľby sa
preto (opäť predbežne) presunuli na júl.
Ich príprava však prebiehala i naďalej veľmi pomaly. Koncom
mája bol síce dekrétom prezidenta vydaný volebný zákon, no to
bolo všetko. Júlový termín sa preto medzičasom ukázal ako nereálny. Afganci mali podľa nového rozhodnutia JEMB z mája 2004
voliť až v septembri. No v polovici júna sa jej názor znova zmenil.
Výbor zrušil i septembrový termín, ale po predošlých skúsenostiach i v snahe vyhnúť sa opätovnej blamáži zatiaľ neurčil nový.
Urobil tak až začiatkom júla – predseda výboru Zakim Šáh v Kábule oznámil, že prezidentské voľby sa uskutočnia 9. októbra 2004.
Voľby do parlamentu, ktoré sa, ako už bolo spomenuté, mali pôvodne konať v rovnakom čase, boli odložené na jar 2005. Dôvodov presunutia i rozdelenia volieb bolo pritom niekoľko: problémy s pomalou registráciou voličov, logistické problémy, ale hlavne
JEMB dospel k záveru, že ani vláda ani zahraničné sily nedokážu
garantovať bezpečnosť takého množstva kandidátov, aké sa zúčastní oboch hlasovaní [11].
Ako sa očakávalo, o voľby bol pomerne značný záujem. Podľa
oficiálnych údajov misie OSN v Afganistane UNAMA sa do apríla
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2004 (registračný proces začal v decembri 2003) zaregistrovalo len
1,9 z približne 28 milióna všetkých obyvateľov19, no do ukončenia
registrácie to bolo už 10,5 milióna voličov. Viacero organizácií pôsobiacich v krajine však tvrdí, že toto číslo bolo nepresné a nadhodnotené20.
O prezidentský úrad sa v kampani trvajúcej 30 dní uchádzalo
18 kandidátov, z toho17 mužov a jedna žena. Na to, aby sa niektorý
z nich stal prezidentom, potreboval v prvom kole získať minimálne
50 percent + jeden hlas, teda absolútnu väčšinu hlasov. Ak by žiadny z kandidátov túto podmienku nesplnil, uskutočnilo by sa druhé
kolo, v ktorom by sa stretli dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
najviac hlasov. Víťazom volieb sa však pomerne jednoznačne so
ziskom absolútnej väčšiny 55,4 percenta hlasov stal už v prvom kole
Hamíd Karzaj, čím sa potvrdili dlhodobé očakávania pozorovateľov.
Jeho traja najväčší volební rivali Júnus Kanúní, Muhammad
Mohakik a Rašíd Dostúm získali 16,3, resp. 12 a 10 percent. Zvyšných 6 percent si podelilo 14 menej významných kandidátov. Volieb
sa zúčastnilo vyše 8,1 milióna voličov, čo pri konečnom čísle
11,8 milióna registrovaných voličov (z toho 10,5 milióna v Afganistane a 1,3 milióna v utečeneckých komunitách v Pakistane a Iráne) predstavuje takmer 69-percentnú účasť.
I keď voľby nenarušili ozbrojené incidenty, ktorými hrozil predovšetkým Taliban (obmedzil sa len na nepočetné lokálne násilnosti), ich priebeh nebol úplne hladký. Štrnásť Karzajovych protikandidátov totiž počas volieb vyhlásilo bojkot pre údajné neregulárnosti, ktoré ich sprevádzali. Spor spôsobilo niekoľko prípadov
v Kábule, pri ktorých sa atrament použitý na označenie prstov
voličov, aby sa im zabránilo opakovane voliť, dal bez problémov
zmyť. Podľa organizátorov volieb však išlo len o ojedinelé prípady,
pričom situáciu sa snažili okamžite napraviť krátkym prerušením
hlasovacieho procesu a dodávkou správneho druhu atramentu.
Rovnako i OBSE, ako aj afganské Združenie pre slobodné a spravodlivé voľby (FEFA) neskôr uviedli, že síce došlo k pochybeniu,
ale išlo iba o niekoľko prípadov, ktoré neovplyvnili celkový priebeh
volieb [3]. Opoziční kandidáti ale s takýmto vysvetlením nesúhlasili, vyzvali na nezávislé vyšetrenie týchto incidentov a časť
z nich sa zaviazala prijať ich výsledok. Hlavný súper Karzaja Kanúní napokon od plánu bojkotovať voľby ustúpil, neskôr ho nasledoval i Dostúm. Napriek tomu však došlo k niekoľkodňovému
oneskoreniu pri sčítaní hlasov, ktoré oficiálne skončilo až 3. novem-

6

19Presný

počet obyvateľov
Afganistanu ani jeho vekové
zloženie nie je známy. Podľa odhadov sa pohybuje medzi 22 – 28 miliónov ľudí.
Podľa CIA je to 28,5 milióna
Afgancov (odhad k júlu
2004) – pozn. aut.

20Podľa Human Rights Watch
(HRW) je skutočný údaj o zaregistrovaných voličoch oveľa nižší – asi 5 – 7 miliónov.
HRW nesúhlasí ani s oficiálne uvádzaným podielom zaregistrovaných žien, ktorých
malo byť 40 percent – reálne
to mala byť asi štvrtina z tohto počtu. Nejasnosti boli i
okolo Afgancov žijúcich v zahraniční, ktorí na základe volebného zákona získali právo
zúčastniť sa volieb tak ako
obyvatelia Afganistanu (v Pakistane približne 1,4 – 1,5
milióna ľudí, v Iráne asi 800
tisíc) – pozn. aut.

395

6

IV. KAPITOLA – Afganistan

bra, teda až po tom, ako volebná komisia ukončila vyšetrovanie
namietaných prípadov.
Karzaj bol za prezidenta inaugurovaný 7. decembra 2004. Jeho
viceprezidentmi sa stali etnický Tadžik Ahmad Zia Mas’úd a etnický
Chazar Karim Chalílí. Novú vládu menoval prezident 23. decembra
2004, teda po dvoch mesiacoch diskusií a vyjednávania o jej zložení.
Vláda má 27 členov, čím došlo k zníženiu počtu ministerstiev o dve.
Zároveň dve z nich budú viesť ženy. Azda najzaujímavejšie zmeny
sa udiali na postoch ministrov obrany a školstva, ktorých sa museli
zriecť už spomínaní Fahím a Kanúní. Karzaj sa tým zbavil dvoch
svojich doterajších najväčších politických rivalov. No kým v prípade
etnického Tadžika Fahíma sa to z uvedených dôvodov očakávalo,
výmena doterajšieho ministra školstva Kanúního bola viac-menej
prekvapením a to i napriek tomu, že Kanúní bol Karzajovým protikandidátom v októbrových voľbách. Neočakávané bolo i menovanie bývalého guvernéra Herátu Ismaila Chána do funkcie ministra
vodohospodárstva a energetiky. Ide totiž o jedného z kmeňových
vodcov (warlords), ktorých prizvanie do dočasnej vlády v roku 2003
(ospravedlňované snahou o skutočné zjednotenie krajiny), sa ukázalo ako neúčelné. Chán totiž i po svojom odvolaní z postu guvernéra
vedie pomerne početné milície a je dosť pravdepodobné, že stále
drží v Heráte v rukách skutočnú moc.

Kľúčové problémy súčasného Afganistanu

2116.

septembra 2004 došlo
k raketovému útoku na školu
v meste Gardez, kde sa mal o
niekoľko hodín konať predvolebný míting prezidenta
Karzaja. Pokus o útok na
neho i jeho viceprezidentského kandidáta Mas’úda sa
zopakovali i začiatkom októbra v provinciách Lógar
resp. Badachšán. V januári
2005 sa terčom neúspešného pokusu o atentát stal
i jeden z najmocnejších
kmeňových vodcov Rašíd
Dostúm – pozn. aut.
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Jednou z dominantných súčastí agendy novej vlády bude okrem
iného vysporiadanie sa so stále neutešenou bezpečnostnou situáciou v krajine. Problém bezpečnosti, hoci počas volieb viac-menej
latentný, ostáva totiž jedným z najnaliehavejších destabilizačných
faktorov. Dokazuje to celý rad útokov – čo do rozsahu síce menších, avšak z hľadiska výsledku dostatočne efektívnych a teritoriálne rovnomerne rozvrstvených. Za všetky stačí spomenúť vraždu
šéfa vládneho úradu pre utečencov v Kandaháre v júni 2004,
mínometný útok na úrad komisariátu OSN pre utečencov so sídlom v Kábule o dva dni neskôr, či zabitie dvoch pracovníčok OSN
v Džalálabáde koncom toho istého mesiaca. Počet podobných incidentov sa pritom ešte znásobil po oznámení termínu prezidentských volieb a nevyhli sa im ani prezidentskí kandidáti a ich
spolupracovníci21.
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Zodpovednosť za ozbrojenú aktivitu sa zvyčajne automaticky
pripisovala Talibanu – a to aj v tom prípade, ak sa hnutie k útoku
neprihlásilo. Išlo teda skôr o skĺzavanie k zaužívaným hodnoteniam
ako o tvrdenia založené na skutočných dôkazoch. Hoci to neznižuje hrozbu, ktorú hnutie i dnes predstavuje, treba povedať, že jeho
aktivity sa v súčasnosti obmedzujú predovšetkým na južnú časť krajiny. Tu pôsobí prevažne v menších skupinkách využívajúcich novú,
pre Taliban donedávna netradičnú taktiku – z boja systémom „zočivoči“, teda z priamych útokov na ozbrojené zložky a políciu Afganistanu a zahraničné sily, prešli na klasickú teroristickú taktiku, teda
na útoky prostredníctvom nastražených jednoduchých výbušných
systémov. Väčšina z nich je vyrobená podomácky, súčasťou mnohých sú i poškodené americké bomby zhodené na krajinu počas
vojenskej akcie na jeseň 2001. Štýlom zápasu tak pripomínajú
povstalecké skupiny pôsobiace v Iraku od konca vojny v roku 2003.
Ich aktivity sú ovplyvnené množstvom finančných prostriedkov ako
aj bojového materiálu, ktorý majú k dispozícii, preto je pomerne
obvyklé, že útoky neprebiehajú kontinuálne, ale zväčša v akýchsi
vlnách, často naviazaných i na isté konkrétne udalosti. Teória o rozkole v hnutí, ktorá sa objavila na jeseň roku 200422 tak stojí na
pomerne hlinených nohách, pretože na Taliban nazerá ako na jednoliatu štruktúru známu z čias pred rokom 2001, ktorou už dávno
nie je. Spory medzi jednotlivými skupinami alebo v rámci nich však
nemožno vylúčiť.
Navyše mnohí talibanskí bojovníci už dnes so samotným hnutím
veľa spoločného nemajú. Stali sa súčasťami vojenských družín kmeňových vodcov, teda jednotlivcov disponujúcich kombináciou vojenskej, politickej a ekonomickej moci, ktorú využívajú mimo konštitucionálneho a legislatívneho rámca [12]. Vo väčšine provincií sú ich
kapacity natoľko veľké, že im umožňujú diktovať podmienky života
miestnych obyvateľov. Ťažia pritom z toho, že sa im podarilo zlegitimizovať svoje postavenie, pretože navonok ide mnohokrát o oficiálnych politických činiteľov, nezriedka i členov vládnej administratívy. Takými sú napríklad už spomínaní Ismail Chán (provincia
Herát), Rašíd Dostúm a Muhammad Mohakik, ale aj Attu Muhammad (všetci severné provincie a okolie Mazárí Šaríf), Hazrat Alí,
Hadží Zakira (obaja východné provincie Nangahar a Laghman)
a mnohí iní. Ich konanie je zmesou deklarovanej lojality a transparentnosti a skutočného zneužívania moci založeného na šírení strachu a rozsiahlej kriminálnej činnosti. Ako uvádza Human Rights
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22Pozri
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Watch vo svojej minuloročnej správe, Afganistan tak dnes pripomína
skôr konfederáciu malých panstiev ako unitárny suverénny štát [11].
Afgánska centrálna vláda čelí praktikám kmeňových vojenských
skupín či Talibanu len s veľkými ťažkosťami, pretože jej možnosti
v boji proti terorizmu alebo iným formám ozbrojeného násilia sú
stále značne obmedzené. Miestna polícia má síce v súčasnosti asi
45 tisíc členov, no dôvera voči nej je pomerne nízka. Môžu za to
početné kauzy, ako aj dokázané blízke vzťahy policajtov s vojenskými jednotkami jednotlivých veliteľov. Naopak, Afgánska národná armáda (ANA) sa zase teší relatívne uspokojivej dôvere zo strany obyvateľov krajiny, pretože vzniká vo veľmi úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi, vďaka čomu sa do nej dostáva minimum ľudí
napojených na miestne vojenské väzby. Avšak jej rady sú zatiaľ
skromné, v súčasnosti len približne 15 tisíc vojakov. Aj preto Hamíd
Karzaj na jednom zo svojich predvolebných mítingov priznal, že
výstavba bezpečnostných síl si vyžiada ďalšie dva až tri roky, pričom
sa neobíde bez výraznej pomoci zo zahraničia.
Jej symbolom i počas uplynulého roku zostali Medzinárodná
bezpečnostná a asistenčná misia NATO (ISAF) a koaličná pomoc
vo forme operácie Trvalá sloboda pod vedením Spojených štátov.
Pozornosť sa počas roku 2004 sústredila prevažne na prvú z nich,
keďže NATO už v roku 2003 čelilo kritike, že jeho kapacity nie sú
vo vzťahu k ISAF využívané dostatočne. Summit aliancie konajúci sa 28. – 29. júna v tureckom Istanbule preto rozhodol o posilnení mierovej misie z vtedajších približne 6 500 vojakov na 10 tisíc. Tento záväzok pritom NATO sľúbilo splniť do konca leta tak,
aby jeho sily bolo možné využiť už na zaistenie poriadku počas
volieb (bližšie pozri kapitola ...NATO). Dislokácia nových síl však
vôbec neprebiehala v súlade so stanovenými plánmi. Preto už
v začiatkom augusta bolo jasné, že 3 500 vojakov do Afganistanu
načas nepríde a opäť sa objavili kritické poznámky, podľa ktorých
sa aliancia správa „značne nezodpovedne“ [7]. Počas toho istého
mesiaca sa pritom začala šiesta etapa pôsobenia ISAF v krajine
(ISAF VI – tretia pod vedením NATO) pod velením Eurocorps,
na ktorú vo februári 2005 nadviazala ISAF VII vedená Veliteľstvom jednotiek rýchleho nasadenia NATO so sídlom v Turecku. Očakávalo sa, že počas nej sa aliancia konečne odhodlá na
dlho plánované rozšírenie svojej pôsobnosti na západ krajiny. Napokon sa tak stalo 2. marca, keď sa do západoafgánskeho Herátu
presunuli ako prví talianski vojaci. Po ukončení etapy v lete 2005
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by tak na viac ako polovicu územia Afganistanu mali dohliadať
sily ISAF.
V rámci nich má naďalej zastúpenie i Slovensko – 17 slovenských vojakov sa zúčastňuje hlavne odmínovacích prác v hlavnom
meste Kábule a jeho okolí. Ďalších 40 Slovákov tvoriacich ženijnú
jednotku pôsobiacu v Bagrame je súčasťou operácie Trvalá sloboda23. Tú dnes tvorí približne 16 tisíc vojakov z 21 krajín. S jej ukončením sa v krátkodobom výhľade nepočíta, o čom svedčí i vyjadrenie hovorcu amerických síl v Afganistane Marka McCanna z decembra 2004. Podľa neho keďže „nebol nikdy stanovený časový
rámec americkej prítomnosti v krajine, USA zostanú dovtedy, kým
nedosiahnu, že sa Afganistan postaví na vlastné nohy a bude
schopný zaistiť svoju bezpečnosť sám“ [13]. Vzhľadom na uvedené úvahy afgánskeho prezidenta o čase potrebnom na vytvorenie stabilných bezpečnostných štruktúr je teda možné, že Trvalá
sloboda potrvá prinajmenej ďalšie dva roky. O niečo skôr by však
mohlo prísť k spojeniu Američanmi vedenej operácie s misiou
NATO. Nateraz ale táto možnosť ostáva len v hypotetickej rovine,
pretože vyjadrenia niektorých spojencov podporujúcich uskutočnenie tohto kroku totiž v radoch predstaviteľov USA zatiaľ nenašli
dostatočné pochopenie24.
Ďalším z najpálčivejších problémov Afganistanu je produkcia
ópia a drog. Hoci čísla viacerých štúdií zameraných na zmapovanie
tohto fenoménu sa v istých ukazovateľoch líšia, nič to nemení na
tom, že Afganistan stojí na hranici stať sa narkoštátom. Podľa OSN
sa totiž v roku 2004 pestoval mak na rozlohe 131 000 hektárov, čo
v porovnaní s predošlým rokom znamená nárast o 64 percent. Ide
pritom o 3 percentá celej poľnohospodárskej pôdy [2]. Správa amerického ministerstva zahraničných vecí však uvádza, že minuloročná
rozloha makových polí bola až 206 700 hektárov, čo by bolo trikrát
viac ako v predošlom roku [5]. Obe správy sa pritom zhodujú, že
produkcia sa rozšírila do všetkých 32 provincií, minulý rok to bolo
o štyri menej. Čo je však závažnejšie, obrovská je predovšetkým produkcia ópia (resp. ópiovej gumy, z ktorej sa ópium vyrába), ktoré
slúži ako hlavná surovina pri výrobe heroínu. OSN tvrdí, že to bolo
4 200 ton, podľa USA až 4 950 ton. Každopádne sa Afganistan radí
v tomto ukazovateli na prvé miesto na svete. Pre porovnanie, ak by
sme brali ako hodnoverný americký údaj, išlo by až o 17-krát väčšie
množstvo ako v prípade druhej Barmy (292 ton). OSN pritom
dodáva, že jej zistenie nie je najvyšším v histórii tejto krajiny, čo spô-

6

23K ich čiastočnej rotácii
došlo v októbri 2004 –
pozn. aut.
24Zodpovednosť

za rozhodnutie však neleží len na
pleciach USA, tie totiž v zásade súhlasia s tým, aby vojenské operácie v Afganistane raz riadilo len NATO.
Ale jasný postoj k väčšej zaangažovanosti aliancie chýba aj zo strany Francúzska
a Nemecka – pozn. aut.
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sobila pomerne slabá úroda (najvyššia produkcia bola v roku 1999 –
4 600 ton). Bez ohľadu na to sa Afganistan podieľa na svetovej produkcii až 87 percentami [2].
Z uvedených čísiel je zrejmé, že do produkcie drog je zapojená
značná časť ekonomiky. Medzinárodný menový fond odhaduje, že
až 40 – 60 percent HDP je naviazané práve na narkoprodukciu.
OSN pridáva, že pestovaniu maku sa venuje 356 tisíc afgánskych
rodín, čo je asi 2,2 milióna ľudí. V krajine sa pritom spracúva na
heroín až 80 percent úrody maku (pred 10 rokmi to bolo len 20
percent). Výsledný produkt sa vyváža hlavne cez Pakistan, Irán
a Strednú Áziu, pričom distribučné siete sú organizované zväčša
pozdĺž regionálnych a etnických línií (balúčski kmeňoví vodcovia
na oboch stranách hraníc s Iránom a Pakistanom, Tadžikovia
v severnom Badakšane,...). Aj obchod s drogami je pritom jednou
z činností, ktorá zamestnáva vyššie spomínaných kmeňových vodcov. Výkonný riaditeľ Úradu OSN pre drogy a kriminalitu varuje,
že desať najmocnejších organizátorov obchodu s ópiom by mohlo
spojiť svoje sily do organizácie podobnej kolumbijským kartelom.
Aby sa tak nestalo, bude nevyhnutná nielen obrovská aktivita vlády
na tomto poli, ale i zainteresovanie zahraničných prispievateľov.
Americké sily sa už začiatkom roka 2005 nechali počuť, že zvýšia
svoje úsilie v boji proti narkoobchodu. Chcú sa zamerať hlavne na
zlepšenie komunikácie s vládnymi protidrogovými silami, zvýšenie
počtu prieskumných letov so zameraním na pašovanie a protidrogovú kampaň [6]. Na tento účel USA pre rok 2005 vyčlenili sumu
780 miliónov dolárov. Vzrásť by mala aj britská podpora, podľa
prísľubov ministra zahraničných vecí Veľkej Británie až o 50 percent na približne 100 miliónov dolárov.

Hlavné úlohy vlády na rok 2005
K úspechu zahraničných iniciatív zameraných na boj proti produkcii drog musí prispieť predovšetkým nová afgánska vláda. K jej
„protinarkotickej“ činnosti by malo napomôcť nové ministerstvo
pre boj proti produkcii drog, ktoré vzniklo v decembri 2004 a nahradilo tak tzv. Výbor na boj proti produkcii drog. V novembri
2004 tiež bola vytvorená funkcia štátneho tajomníka pre boj proti
narkotikám na ministerstve vnútra, v apríli 2004 vznikla i špeciálna
vojenská jednotka, ktorej úlohou je likvidovať makové polia.
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Avšak výsledky vládnej politiky v tejto oblasti sú pre obdobie
nasledujúcich mesiacov otázne, keďže nová administratíva bude
musieť riešiť i celý komplex ďalších úloh. Nejasnosti ostávajú predovšetkým okolo parlamentných (a súčasne provinčných a komunálnych) volieb, ktoré sú prioritou vlády na tento rok. Lebo hoci sa ešte
koncom roku 2004 hovorilo o aprílovom či májovom termíne, o niekoľko mesiacov neskôr sa už zvažovalo presunutie volieb na leto.
Vyskytlo sa totiž viacero nedostatkov, na ktoré poukázala správa
námestníka generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie
Jeana-Marieho Guéhennoa a ktorých náprava bola nevyhnutnou
podmienkou uspokojivého priebehu volieb v zákonom stanovenej
lehote: 1. presne stanoviť hranice okresov a provincií; 2. počty obyvateľov musia byť známe pred rozdelením parlamentných kresiel;
3. analyzovať, „prečistiť“ a aktualizovať voličské zoznamy, aby
mohli byť pre každú volebnú miestnosť (okrsok) pripravené špecifické zoznamy voličov; 4. pripraviť mechanizmus podávania a prijímania sťažností a systém postihovania volebných prečinov;
5. preskúmať spôsobilosť tisícok potenciálnych kandidátov pred ich
oficiálnou registráciou [8]. Išlo o úlohy náročné na čas, preto neprekvapovali názory vyzývajúce na odloženie hlasovania na neskôr.
Veľké úsilie bude Karzajovu vládu stáť nesporne i ukončenie programu odzbrojenia, demobilizácie a opätovnej integrácie (Disarmament,
Demobilization, Reintegration – DDR), ktorý začal na jeseň 2003. Jeho
cieľom je predovšetkým oslabiť vojenský potenciál tradičných
bojovníkov a opäť ich integrovať do spoločnosti prostredníctvom
vzdelávania a praktického výcviku v konkrétnych pracovných zručnostiach. Ku koncu roku 2004 bolo odzbrojených približne 29 tisíc bojovníkov (asi 25 tisíc z nich sa zaradilo do integračného „Programu
nových začiatkov“) a vyzbieraných bolo vyše 7 300 funkčných a opraviteľných ťažkých zbraní [8]. Cieľ bol tým splnený približne na dve
tretiny, zvyšok by mal byť dokončený počas prvého polroku 2005.
Napokon azda najviac ťažkostí a zároveň i najmenej hmatateľné
výsledky čakajú Afganistan v boji s kritickou ekonomickou situáciou.
Hrubý domáci produkt (asi 200 USD) patrí dlhodobo k najnižším na
svete, čo spôsobuje, že až 22 miliónov Afgancov žije pod hranicou
chudoby. Vyhliadky na zlepšenie pritom vzhľadom na uvedené
ťažkosti sprevádzajúce každodenný život nie sú veľké. Naviac približne pol milióna ľudí stále zostáva dlhodobo ekonomicky nevyužiteľných, keďže ide o invalidných a zranených veteránov predošlých vojen.
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Úvod
Krajiny Severnej Afriky, ktoré označujeme aj pojmom Maghrib25,
zaznamenali v roku 2004 značnú pozornosť svetových organizácií
a médií. Prezidentské a parlamentné voľby dominovali na domácej
politickej scéne Tuniska a Alžírska, staré spory o štatúte Západnej
Sahary sa znova otvorili hlavne po voľbách v Španielsku, ktoré
vymenilo s novým predsedom vlády aj postoj k tomuto konfliktu z
politiky neutrálnej pasivity ku politike angažovanosti, až po najväčšiu udalosť nielen v regióne, ale aj na svetovej politickej scéne a
to návrat Líbye do medzinárodného spoločenstva. Ďalším dôležitým bodom vo vývoji regiónu bol Istanbulský summit NATO
v júni 2004 a následné návštevy generálneho tajomníka NATO
Jaapa De Hoop Scheffera v Alžírsku v novembri 2004 a v Maroku
vo februári 2005. Historická návšteva generálneho tajomníka
NATO v krajinách Maghribu jasne dokazuje, že záujem o rozvoj
Stredomorského dialógu26 sa každým rokom zväčšuje a dominuje
aj v každodennej agende generálneho tajomníka NATO. Geografická blízkosť regiónu, z ktorého do Európskej Únie prichádza
ročne najväčší počet prisťahovalcov, existencia a aktívna činnosť
niekoľko desiatok militantných a teroristických islamistických skupín takmer vo všetkých krajinách Maghribu27, nedostatočne strážené a kontrolované hranice, cez ktoré sa do Južnej Európy a odtiaľ do celej Európy pašujú zbrane, narkotiká a v konečnom dôsledku všetky možné druhy tovarov vrátane chránených druhov
zvierat a vtáctva, sú vskutku závažným dôvodom pre zvýšenú pozornosť NATO, EÚ, OBSE a iných medzinárodných organizácií
ako aj ich aktívny prístup k spolupráci s krajinami Severnej Afriky.

25Maghrib bol pôvodne označením pre tri severoafrické
krajiny počas francúzskej
koloniálnej nadvlády: Alžírsko, Maroko a Tunis. 17. 2.
1989 bola založená Maghribská arabská únia pre
účely regionálnej spolupráce
v oblasti politickej, ekonomickej a kultúrnej a okrem
pôvodných 3 maghribských
krajín sa k nej pripojili aj
Mauretánia a Líbya – pozn.
aut.
26Stredomorský

dialóg – viď
kap. NATO a Stredomorský
dialóg.

27Medzi

najnebezpečnejšie
teroristické organizácie pôvodom z Maghribu môžeme
zaradiť marockú GICM, alžírsku GIA a iné – pozn. aut.
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Pre geografickú proximitu sú najaktívnejšími v tejto oblasti na individuálnom základe Španielsko, Taliansko, Francúzsko a Grécko,
teda krajiny Južnej Európy, ktoré sú tzv. nárazníkovou zónou.

Rok 2004 – rok volieb
Podľa správ niekoľkých desiatok prizvaných medzinárodných pozorovateľov z OBSE, OSN, Európskej únie, Africkej únie a Ligy
arabských štátov bol priebeh a výsledky prezidentských volieb
z apríla 2004 v Alžírsku legitímny. Ako sa dalo čakať – a vôbec nie
prekvapivo – prezidentské voľby vyhral doterajší prezident
Abdalazíz Bouteflika, aj keď sa rozhodol oznámiť svoju kandidatúru len necelých 24 hodín pred oficiálnym uzavretím kandidátskej listiny. Taktiež nebolo prekvapujúce ani víťazstvo Bouteflikovej strany v legislatívnych voľbách a hlavnej politickej strany
Alžírska už od roku 1964 s prvým prezidentom Ben Bellom s oficiálnym názvom FLN – Front de libération national (Front národného
oslobodenia). V podstate sa scenár parlamentných volieb z mája
2002 len o málo líšil od scenára legislatívnych volieb o 2 roky neskôr. I napriek najnižšej účasti voličov na legislatívnych voľbách od
získania nezávislosti v roku 1962, ktorá bola len 47,49 % z celkového počtu oprávnených voličov a úplnému bojkotu volieb zo
strany Berberov žijúcich hlavne v oblasti Kabýlia a demonštráciám,
ktoré si vyžiadali vyše 25 obetí na ľudských životoch, sa situácia
v Alžírsku normalizovala. Od anulovania výsledkov volieb v roku
1992, kedy v prvom kole volieb vyhrávala islamská strana Islamský
front spásy, čo nemohla vládnuca FLN pripustiť a priviedla Alžírsko do krvavej občianskej vojny, ktorá si vyžiadala takmer
200 000 ľudských životov, až po nové parlamentné voľby v roku
2002, ktoré ukončili niekoľkoročné násilnosti v krajine, prešiel alžírsky ľud 10 rokmi ťažkej domácej politickej, ekonomickej a sociálnej krízy. Zmierňujúca politika prezidenta Bouteflika od jeho
nástupu do funkcie v roku 1999 začala prinášať ovocie, vrátane
normalizácie vzťahov s USA a štátmi Európskej únie – aj keď
v rokoch 2000 – 2003 sa ešte prejavovali násilnosti a teroristické
útoky. V pozvaní medzinárodných pozorovateľov na prezidentské
voľby videli opoziční kandidáti zasa len šikovné manévre súčasného prezidenta. Podľa slov jedného z kandidátov, pár desiatok
pozorovateľov nemôže dohliadnuť na čistý priebeh volieb vo viac
404
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ako 40 000 volebných miestach po celom Alžírsku [15]. Vo svojej
podstate je tento záver logický a pravdivý, avšak i napriek silnej cenzúre médií v krajine a nepodloženým, ale silne pravdepodobným
tvrdeniam o manipulácií prípravy volieb sa dá priebeh samotných
volieb a ich výsledky popísať ako legitímne a demokratické. Aj keď
pojem „demokratické voľby“ má v Alžírsku a okolitých krajinách
asi trochu iné chápanie ako v západnej Európe a USA. Zrkadlový
obraz priebehu parlamentných a prezidentských volieb bolo možné vidieť v októbri 2004 aj v susednom Tunisku. Prezident Zazn
al-Abidín Ben Alí bol podľa predpokladov znovuzvolený s absolútnou väčšinou hlasov 94,48 %. Jeho vládnuca strana RCD –
Rassemblement constitutionel démocratique (Demokratické ústavné zhromaždenie) dosiahla taktiež absolútnu kontrolu nad parlamentom.
Aj keď bolo tuniským voličom ponúknutých sedem parlamentných
strán a traja prezidentskí kandidáti, výsledky volieb mali pomerne
ďaleko od pluralistického demokratického systému. I napriek tomu, že Tunisko si oproti svojim susedom v regióne už niekoľko
rokov udržiava jemný prozápadný kurz svojej zahraničnej politiky,
pomerne stabilnú politickú, sociálnu a ekonomickú politiku a oproti mnohým arabským krajinám sa tuniské obyvateľstvo môže pochváliť pomerne slušným životným štandardom a HDP na obyvateľa28, je pojem demokracie aj v tejto krajine pomerne vzdialený
našim predstavám. Politický systém zostal pomerne rigidný a málo
sa zmenilo od roku 1956 od dosiahnutia nezávislosti. Prezident
Ben Alí dosiahol dodatok k ústave, kde zrušil dvojobdobie vlády
prezidenta a predĺžil ho na neobmedzený počet období, až kým
prezident nedosiahne vek 75 rokov. Ben Alí, ktorý má teraz len
68 rokov, tak ešte niekoľko rokov zostane epicentrom tuniského
politického života. Kto by mohol byť jeho nástupcom je otázne,
pretože prezident nikdy neustanovil žiadneho viceprezidenta a pravidelne odvoláva a menuje svoj kabinet ministrov. Hrozba islamistickej opozície je často používaným prostriedkom vládnych predstaviteľov na ospravedlnenie unilateralistickej politiky prezidenta
Ben Alího. Tuniské obyvateľstvo, ktoré bolo priamym svedkom
občianskej vojny v susednom Alžírsku a jeho blahobyt je závislý na
rozvinutom cestovnom ruchu, ktorý prináša krajine už niekoľko
rokov slušné hospodárske výsledky, nechce riskovať narušenie
svojho pokojného života a veľmi dobre si uvedomuje, čo by mohla
silná podpora verejnosti islamistickým skupinám a stranám priniesť. Preto tuniská spoločnosť až príliš pokojne prijala výsledky

7

28Ekonomický ukazovateľ
HDP na obyvateľa v USD za
rok 2003 podľa údajov Svetovej banky: Tunis $ 2 240,
Alžírsko $ 1 920, Maroko
$ 1 320.
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volieb. Opoziční kandidáti síce doma aj v zahraničí komentovali
manipuláciu volieb, ale nie príliš hlasno a zahraničie v snahe uchovať krehkú stabilitu v regióne pomlčí o praktikách tuniskej demokracie. Potrvá teda ešte niekoľko rokov, kým sa v krajinách Severnej Afriky dočkáme skutočných demokratických volieb.

Osud Západnej Sahary

29Plán Baker 1 navrhoval 4ročnú prechodnú autonómiu, ku koncu ktorej sa referendom rozhodne o konečnom usporiadaní Západnej Sahary. Voliť mali všetci
obyvatelia teritória bez ohľadu na ich pôvod, jazyk a etnickú príslušnosť. pozn. aut.
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S novou vládou španielskych socialistov a novým vyslancom OSN
pre Západnú Saharu sa zdá, že v riešení takmer 30-ročného konfliktu o štatút Západnej Sahary dôjde konečne k posunu. Konflikt
označovaný OSN za pozostatok nevyriešenej dekolonizácie už
roky narúša susedské vzťahy Maroka a Alžírska a Maroka a Mauretánie, medzi ktorými sa táto oblasť nachádza. Do roku 2003 sa
javilo ako nemožné vyriešiť ho uspokojivo pre všetky zúčastnené
strany. Návrhy možného riešenia konfliktu, ktoré v roku 2001 spracoval špeciálny vyslanec generálneho tajomníka OSN James Baker29, boli v roku 2002 odmietnuté západosaharským frontom
POLISARIO a Alžírskom. V máji 2003 došlo k prepracovaniu návrhu pod skratkou Bakerov plán II, s ktorým zase vyjadrilo nesúhlas Maroko. Nový plán navrhuje, aby prostredníctvom miestnych
volieb bol za hlavu oblasti zvolený miestny predstaviteľ frontu
POLISARIO, až pokým sa neuskutoční finálne referendum o budúcom štatúte Západnej Sahary. S týmto však nesúhlasí Maroko,
ktoré sa obáva že ľudom zvolený predstaviteľ by mohol povzbudzovať ľudí k vyjadreniu sa za samostatnosť v samotnom referende. A tá zo strany Maroka neprichádza od úvahy. Aj druhý plán
má veľké množstvo praktických a realizačných nedostatkov a nie je
isté, či by vedel ponúknuť naozaj uspokojivé riešenie. Chýba tu
konkrétne vymedzenie formy autonómie, chýba otázka revízie
marockej ústavy v prípade autonómneho riešenia, vymedzenie
právomocí hlavy budúcej autonómnej oblasti a spôsobu, akým
bude podliehať marockému kráľovi atď. Maroko odmieta tranzitívne obdobie potrebné pre zorganizovanie referenda, ktoré
môže priniesť veľa nestabilných prvkov, ako aj samostatnosť
územia. 29. apríla 2004 reagovala Bezpečnostná rada OSN na námietky Marockého kráľovstva a v rezolúcii č. 1541 poverila generálneho tajomníka Kofi Annana a jeho vyslanca, aby prišli s novým
návrhom. V júni 2004 James Baker podal demisiu s odôvodnením,
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že v tomto konflikte urobil čo sa dalo. Na jeho miesto bol zvolený
Alvaro de Soto. So zvolením nového vyslanca a nástupom novej
španielskej vlády sa dajú očakávať nové udalosti v tomto smere.
Aznarova vláda, ako aj väčšina predošlých španielskych predstaviteľov, si nechávala od konfliktu Západnej Sahary určitý odstup
a vyznávala skôr politiku tzv. aktívnej neutrality. Vzťahy s Marokom a Alžírskom boli pre Španielsko príliš dôležité a často napäté a prilievanie vody do ohňa sa nezdalo príliš múdre. Nový španielsky predseda vlády Rodríguez Zapatero sa rozhodol zmeniť
kurz politiky voči Západnej Sahare a vystupovať v úlohe sprostredkovateľa konfliktu s odôvodnením, že predlžovanie konfliktu len
ohrozuje bezpečnostnú situáciu v regióne, zabraňuje postupnému
regionálnemu procesu integrácie, zhoršuje ekonomickú a sociálnu
situáciu v krajine a s tým súvisiacu vysokú nelegálnu migráciu
z území Západnej Sahary hlavne do Španielska. Španielsku diplomaciu čakajú v najbližšom období citlivé dialógy s Marokom a Alžírskom, silný lobing na pôde OSN a EÚ a najmä úloha presvedčiť
Francúzsko, ktoré doteraz podobne ako predchádzajúca španielska
vláda preferovalo taktiku dištancu, o dôležitosti aktívnejšieho prístupu k danému problému. V Alžírsku bola prílišná aktivita
Španielska prijatá skôr negatívne a to hneď z dvoch dôvodov:
Alžírsko považovalo podpísanie tripartitných dohôd medzi Španielskom, Marokom a Mauretániou z roku 197530 za zradu voči
obyvateľom Západnej Sahary ako aj voči sebe samému, keďže sa
na podpísaní nezúčastnilo. Druhým dôvodom je oficiálne stanovisko Alžírska v tomto konflikte. Alžírsko považuje konflikt Západnej Sahary za problém okupácie jednej krajiny druhou a tento
je potrebné riešiť tranzitívne dohodou za výlučnej účasti medzinárodného sprostredkovateľa v podobe OSN. Alžírsko otvorene podporuje front POLISARIO už od jeho vzniku a považuje
ho za legitímneho hovorcu Západnej Sahary. Už v roku 1986 odmietlo Alžírsko účasť na Maghribskom sumite, pokiaľ nebude prizvaný front POLISARIO. Otvorená podpora Alžírska voči predstaviteľom Západnej Sahary sa prejavila aj v auguste 2004, keď bol
v Alžírsku zorganizovaný týždeň solidarity so saharským ľudom
a oficiálne bol prijatý líder POLISARIO Muhammad Abdalazíz
alžírskym prezidentom.
Otvorenú otázku o osude Západnej Sahary bude z bezpečnostného hľadiska potrebné uzavrieť ku spokojnosti všetkých zúčastnených strán v čo najskoršom období. Nové tváre v konflikte

7

306. 11. 1975 podpísal Madrid dohodou s Marokom
a Mauretániou o odchode
španielskych vojsk a budúcom usporiadaní Západnej
Sahary – pozn. aut.
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môžu snáď priniesť nové riešenia a ukončiť 30-ročné status quo,
ktoré v žiadnom prípade neprispieva rozvoju regiónu Severnej
Afriky.

Návrat Líbye na scénu

31IAEA

– International Atomic Energy Agency – Medzinárodná agentúra pre
atómovú energiu so sídlom
vo Viedni – pozn. aut.
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Veľkým prekvapením na medzinárodnej scéne bol obrat zahraničnej politiky plukovníka Kaddáfího takmer o 180 stupňov oproti doterajšiemu kurzu jeho takmer 35-ročnej vlády v Líbii. Už po
útokoch z 11. 9. 2001 začala Líbya spolupracovať s USA a Veľkou
Britániou vo vojne proti terorizmu poskytnutím informácií, ktoré
líbyjská tajná služba nazhromaždila počas troch dekád o al-Káide
a iných teroristických organizáciách pôsobiacich v niektorých muslimských krajinách. Takýmto spôsobom sa začali pomaly normalizovať vzťahy Líbye s USA a západoeurópskymi krajinami a Líbya
si tak mohla strhnúť nálepku štátu podporujúceho terorizmus.
12. septembra 2003 po rozhodnutí vyplatiť kompenzácie rodinám obetí teroristických útokov na americké lietadlo nad škótskym
Lockerbie v 1998 a francúzskym lietadlom nad Nigériou v roku
1989, ktoré boli prisudzované líbyjskej tajnej službe, OSN ukončila hospodárske sankcie voči Líbii. Týmto krokom sa začalo otepľovanie vzťahov Líbye so západnými krajinami, vyvrcholením ktorého bolo prekvapivé vyhlásenie prezidenta Kaddáfího z 19. decembra 2003 o zrieknutí sa výskumu, výroby a možnosti použitia
zbraní hromadného ničenia a súhlasu s inšpekciami medzinárodných vyšetrovateľov v tejto otázke. Zmena postoja Líbye bola
sčasti dôsledkom americkej invázie do Iraku a odstránenia režimu
Saddáma Husajna, ale aj výsledkom zákulisného vyjednávania
sprostredkovaného najmä Veľkou Britániou, USA a sčasti aj Španielskom. Medzinárodne izolovaná krajina zaťažená hospodárskymi sankciami zo strany OSN, EÚ a USA, ktoré jej priniesli veľké
ekonomické a sociálne problémy a nefungujúce hospodárstvo, je
dobrou živnou pôdou pre nespokojnosť a vzburu obyvateľstva, čo
by mohla veľmi ľahko využiť – aj keď oklieštená – opozícia. Vodca
Kaddáfí si túto skutočnosť pravdepodobne veľmi dobre uvedomuje a pre zachovanie jeho režimu pristúpil k prekvapivému zvratu
svojej politiky. Už 29. decembra 2003 navštívil Líbyu generálny riaditeľ IAEA31 Muhammad El-Baradej a bola dohodnutá okamžitá
spolupráca líbyjských úradov a vedcov s medzinárodnými inšpek-
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tormi IAEA. Aj keď Líbya bola už niekoľko rokov podozrievaná
z výskumu a prípravy zbraní hromadného ničenia, oficiálne neboli
tieto informácie potvrdené. Líbya bola taktiež obvinená zo spolupráce s niektorými krajinami ako Argentína, Brazília, India, Pakistan a bývalý Sovietsky Zväz, ktoré by jej mohli napomáhať pri
príprave programov. Pred decembrom 2003 sa však predpokladalo, že Líbya má pri vývoji jadrových zbraní určité vážne prekážky,
ako je nedostatok dostatočne kvalifikovaného personálu, zlý stav
potrebnej infraštruktúry a nedostatok podstatných prírodných
zdrojov. Tento predpoklad sa však po návšteve inšpektorov
z IAEA ukázal ako nie celkom správny [6]. I napriek tomu, že
Líbya v minulosti podpísala viacero medzinárodných a regionálnych zmlúv o nešírení zbraní hromadného ničenia32 a oficiálne
niekoľkokrát poprela existenciu programov na vývoj zbraní hromadného ničenia, decembrové vyhlásenie prezidenta Kaddáfího
ukázalo, že podozrenia medzinárodného spoločenstva boli oprávnené. Zaujímavé bolo, že IAEA nemala o tichých rokovaniach
medzi Líbyou, USA a Veľkou Britániou pred oficiálnym decembrovým vyhlásením ani o návšteve amerických a britských špecialistov začiatkom decembra 2003 ani tušenie. Zdá sa, že ani USA ani
Veľká Británia nemala mimoriadny záujem na tom, aby sa IAEA
v akejkoľvek forme zúčastnila na likvidácii líbyjského programu
zbraní hromadného ničenia. Bola to však samotná Líbya, ktorá pri
tripartitných rozhovoroch naliehala na účasti IAEA a jej prevzatí
úlohy hlavného lídra v aktivitách skúšok a návštev líbyjských nukleárnych centier. Následne na to sa v januári 2004 uskutočnilo
stretnutie predstaviteľov IAEA, Veľkej Británie a USA, aby sa dohodli na rozdelení právomocí pri verifikačných a odzbrojovacích
aktivitách v Líbii. Dohoda znela nasledovne: IAEA prevezme medzinárodnú záštitu nad likvidáciu a Američania a Briti budú fyzicky
likvidovať nukleárne spôsobilosti Líbye. Už po prvej návšteve špecialistov v Líbyi koncom roka 2003 sa našli dôkazy o tom, že Líbya
od roku 1978 až do 2003 získala presné vedecké podklady k vývoju jadrových zbraní, dosiahla obohatenie uránu a mala k dispozícii
tím domácich i zahraničných odborníkov. Taktiež bolo dokázané,
že Dr. A. Q. Khan, tvorca pakistanskej jadrovej bomby, sa priamo
podieľal na vývoji jadrových zbraní a nejaký čas sa zdržiaval v Líbyi.
Ochota Líbye spolupracovať pri likvidácii svojho jadrového programu bola náležite odmenená zrušením sankcií na dovoz zbraní
Európskou úniou v októbri 2004, nadviazaním diplomatických
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32V

1975 ratifikovala Líbya
Zmluvu o nešírení jadrových zbraní (Non-Proliferation Treaty – NPT) a v júli
1980 Dohodu o ochrane
(INFCIRC/282) s IAEA –
pozn. aut.
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stykov USA s Tripolisom po 24-ročnom odlúčení otvorením „kontaktného“ pracoviska v hlavnom meste a triumfálnym pozvaním
Muammara Kaddáfího do Bruselu. Predtým sa však uskutočnili
historické návštevy európskych prezidentov a premiérov v Líbii:

Prehľad medzinárodných vzťahov Líbye
od decembra 2003:
Tabuľka č. 1: Prehľad medzinárodných vzťahov Líbye
DÁTUM

NÁVŠTEVY

MENO

PREDSTAVITEĽA

10. 2. 2004

Silvio Berlusconi

25. 3. 2004

Tony Blair

27 – 28. 4. 2004

24. 11. 2004

Muammar Kaddáfí

Jacques Chirac

KRAJINA

POZNÁMKA

Taliansko
Veľká Británia
Brusel, sídlo EÚ
– stretnutie
s Romanom Prodim

Francúzsko

Prvá návšteva
od 2. sv. vojny.

Prvá návšteva
Európy
po 15 rokoch.
Prvá návšteva
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Po návšteve prezidenta Kaddáfího v Bruseli sa v novembri 2004
rozhodla Európska únia zrušiť 18-ročné embargo na dovoz zbraní
do Líbye. Hlavným agitátorom bolo Taliansko, ktoré už niekoľko
mesiacov tlačí EÚ k zrušeniu embarga, aby mohlo dodať Tripolisu
potrebný vojenský materiál na posilnenie hraníc proti nelegálnej
migrácii a pašovaniu, ktorého negatívne dôsledky najviac postihujú brehy Talianska. I napriek zrušeniu embarga a vzájomnej normalizácii vzťahov s krajinami EÚ aj naďalej pretrvávajú v EÚ
obavy týkajúce sa dodržiavania ľudských práv v krajine a osudov
palestínskeho lekára a piatich bulharských sestričiek, ktorí boli
v máji 2004 odsúdení líbyjským súdom na smrť za nainfikovanie
vyše 400 detí vírusom HIV. EÚ požaduje od Líbye kompletné
prešetrenie situácie a zváženie rozhodnutia súdu o výkone trestu
smrti.
Horlivé návštevy európskych predstaviteľov v Líbyi len niekoľko mesiacov po vyhlásení zrušenia programov na vývoj zbraní
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hromadného ničenia nie sú až také prekvapivé, keď zoberieme do
úvahy obrovské energetické bohatstvo Líbye a veľký investičný
potenciál krajiny. Energetický potenciál Líbye ponúka európskym
krajinám hneď niekoľko výhod naraz: zásoby ropy sa odhadujú na
36 mld. barelov, čo je 3,1 % z celkového svetového množstva, náklady na ťažbu patria medzi najnižšie na svete, líbyjská ropa je
vysoko kvalitná a bez síry a v konečnom dôsledku je tu i geografická blízkosť Líbye a Európy [4], ktorá potrebuje diverzifikovať svoje ropné zdroje. Avšak ani americké ropné koncerny nezaháľali a po zmiernení bilaterálnych sankcií v roku 2004 s možnosťou ich úplného zrušenia zo strany USA v roku 2005 dostali aj
oni povolenie na rozvoj aktivít v krajine.
Zdá sa, že veľkolepý návrat Líbye na medzinárodnú pôdu sa
vydaril a vodca Kaddáfí sa len spokojne usmieva nad svojím
víťazstvom. Krajina získa zahraničné investície, nastane ekonomický rozvoj vrátane rozvoja cestovného ruchu. Na druhej strane
si USA a krajiny EÚ vydýchli, že sa Líbya zriekla svojich programov na vývoj zbraní hromadného ničenia, je nápomocná pri
poskytovaní informácií o teroristických sieťach a sieťach vedcov
a obchodníkov s jadrovými zbraňami. Líbya zároveň otvára možnosti diverzifikovať ich energetické zdroje. V konečnom dôsledku
teda môžu byť všetky zúčastnené strany spokojné. Avšak ostražitosť u medzinárodného spoločenstva vo vzťahu k nepredvídateľným myšlienkových pochodom a zvratom líbyjského vodcu by
však nemala chýbať.

Záver
Z bezpečnostného hľadiska regiónu Severnej Afriky priniesol minulý rok pozitívne udalosti, ktoré by mali v miernom optimistickom ladení pokračovať aj v najbližších rokoch. Pomerne pokojný
priebeh volieb v Alžírsku a Tunisku poukazuje na síce ešte krehkú,
ale predsa len stabilizujúcu sa situáciu v krajinách. Tvrdý postoj
vlád Alžírska, Tuniska a Maroka a ich spolupráca s USA v boji proti
terorizmu začínajú prinášať útlm aktivít teroristických skupín operujúcich v daných krajinách. Rozhodnutie Líbye zrieknuť sa svojho
jadrového programu a upustiť od izolácie krajiny bolo dôležitým
krokom pre pozitívny stabilizačný proces Severnej Afriky. Aj keď
zostáva ešte priveľa nedoriešených sporov a konfliktov vo vnútri
411
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samotných krajín, medzi krajinami v regióne, ako aj medzi krajinami Maghribu a západným svetom, vývoj medzinárodných vzťahov
v Severnej Afrike sa vydal správnou cestou.
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Južná Ázia
Marian MAJER

Úvod
India a Pakistan
Srí Lanka
Nepál
Implikácie pre Slovensko

Úvod
Južná Ázia bola i v roku 2004 z bezpečnostného hľadiska jedným z najexponovanejších regiónov na svete. V súlade s predošlým trendom sa najväčšia pozornosť pochopiteľne sústreďovala na vývoj vzájomných vzťahov dvoch regionálnych veľmocí
Indie a Pakistanu, keďže obe netaja svoje ambície stať sa veľmocami globálnymi. Z hľadiska dlhodobého vývoja juhoázijského
geografického priestoru je však nemenej dôležité i dianie na Srí
Lanke a v Nepále, hoci je logické, že ich priamy vplyv na globálnu bezpečnosť je výrazne menší. Všetky tri krajiny pritom spája
výskyt vnútorného konfliktu, z ktorých každý významným spôsobom vstupuje do vnútropolitického diania tej ktorej krajiny.
V prípade Indie a Pakistanu je to vzájomný geografický spor
o územie Kašmíru, v prípade Srí Lanky etnický konflikt medzi
väčšinovými Sinhálcami a menšinovými Tamilmi a napokon
v prípade Nepálu politicko-ideologický konflikt medzi radikálne
ľavicovými maoistami a zvyškom (republikánskym či monarchistickým) politickej scény. Ani v jednom z nich sa počas uplynulého roka nepodarilo dosiahnuť uspokojivé riešenie a dokonca ani významnejší pokrok, ktorý by ich k trvalému riešeniu približoval. Napriek tomu trend uvedených prípadov nebol rovnaký
– kým súčasťou ohrievania indicko-pakistanských vzťahov boli
i pozitívne výsledky v rozhovoroch o Kašmíre, posun v mierových rokovaniach na Srí Lanke a v hľadaní stabilnejšieho usporiadania v Nepále bol takmer nulový.
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India a Pakistan

1Majer,

Marian: Južná Ázia
in [14, s. 203].

2Predsedkyňou

INC ako aj
líderkou strany v predvolebnej kampani bola Sonia
Gándhíová, preto sa očakávalo, že po víťazných voľbách prevezme i premiérsku
funkciu. Napokon sa jej
však rozhodla vzdať (hlavným dôvodom boli protesty
pre jej zahraničný pôvod)
a za predsedu vlády navrhla
M. Singha – pozn. aut.

3 Došlo

len k niekoľkotýždňovému posunu prvej
schôdzky spôsobenej konaním indických volieb a neplánovaným predĺžením vyjednávania o zložení novej
vlády – pozn. aut.
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India a Pakistan sa v uplynulom období v rámci hľadania cesty
k normálnym bilaterálnym vzťahom snažili nadviazať na pozitívne
zmeny z predošlého obdobia. Predovšetkým summit Združenia
pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii (SAARC) vo februári 2004,
kde obe krajiny prejavili dovtedy najväčšiu snahu o mierové riešenie viac ako 50 rokov trvajúcich problémov, bol prísľubom, že
nasledujúce mesiace vo výraznejšej miere prelomia ľady vzájomnej
nedôvery a averzie. Navyše pakistanský prezident Parvíz Mušarráf
a indický premiér Atal Bihárí Vádžpejí sa len o niekoľko dní neskôr
dohodli na uskutočnení celej série stretnutí, ktoré mali byť
ukončené v auguste 20041 a na témach, ktoré by mali byť prerokovávané. Indické aprílové voľby, ktoré priniesli prekvapujúce
víťazstvo dovtedy opozičného Indického národného kongresu,
však minimálne na niekoľko dní vniesli do mierového procesu
duch neistoty. Porážka Vádžpejího Indickej ľudovej strany (BJP)
totiž nebola očakávaná a nebolo jasné, ako sa nový premiér Manmóhan Singh2 postaví k otázke pokračovania dvojstranného
dialógu so západným susedom. Čoskoro po nástupe k moci však
jasne vyhlásil, že jeho vláda mieni pokračovať v dialógu s Pakistanom [19], čiže ako sa ukázalo neskôr, povolebné obavy neboli
namieste.
Itinerár rozhovorov sa totiž v podstate nezmenil: uskutočnili sa
teda tak, ako boli pôvodne plánované3. Boli pritom rozdelené
podľa trojice hlavných tém: 1. jadrové zbrane; 2. Kašmír; 3. boj
proti terorizmu. Ako prvá sa v Dillí 19. júna 2004 začala diskusia
o jadrových zbraniach a hrozbách, ktorej význam zvyšoval i fakt,
že bola historicky prvá od roku 1998. Paradoxom však bolo, že
jej predchádzali dve skúšky pakistanskej rakety stredného doletu
Hatf-V (Ghaurí) schopnej niesť jadrovú hlavicu až do vzdialenosti
1 500 kilometrov a zasiahnuť väčšinu významných miest na severe
Indie. Hoci pakistanský prezident označil skúšky len za opakovanú
rutinnú záležitosť, ktorej cieľom je revízia a úprava technických
parametrov strely, mohlo ísť i o demonštráciu sily pred plánovanými rozhovormi. Rokovania však napriek tomu prebehli hladko
a mali pomerne uspokojivý výsledok. Dohodnuté bolo obnovenie
moratória na jadrové skúšky (s výnimkou prípadov, keď by sa niektorá z krajín cítila mimoriadne ohrozená), zriadenie telefonickej
linky medzi poprednými predstaviteľmi ministerstiev zahraničných
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vecí, ktorá mala „predchádzať prípadným nedorozumeniam“, ako
aj to, že oba štáty budú pracovať na uzavretí zmluvy o poskytovaní
predbežných informácií o testoch svojich rakiet [10].
O vyše týždeň neskôr (27. augusta) sa začala druhá schôdzka
plánovanej série, ktorej hlavnou agendou mal byť územný spor
o Kašmír. Keďže ide stále o kľúčovú prekážku vo vzájomných
vzťahoch oboch štátov, nezaškodí povedať si o tejto téme čosi
viac. Od polovice roku 2001, kedy stroskotalo stretnutie Mušarráfa s Vádžpejím, sa totiž neuskutočnil ani jeden summit zameraný
na Kašmír. Augustové rokovania tak mali byť akýmsi novým odrazovým mostíkom pre opätovné hľadanie konsenzu v tejto otázke.
Hoci sa konali len deň po rezignácii pakistanského premiéra
Zafarulláha Džamálího (bližšie pozri na inom mieste), na rozhovory to nemalo žiadny vplyv, pretože sa ich tentoraz zúčastnili
„len“ námestníci ministerstiev zahraničných vecí. Dohodli sa na
opätovnom otvorení konzulátov v indickom Bombaji a pakistanskom Karáčí, ako i na zvýšení počtu zamestnancov svojich veľvyslanectiev na pôvodných 110 osôb. Konzuláty boli uzatvorené
v roku 1994 počas jednej z predchádzajúcich kríz, kým na ambasádach bol znížený počet diplomatov po napätí koncom roka
2001. Zástupcovia krajín sa tiež zaručili, že budú prepustení všetci
zadržiavaní rybári, ktorí prenikli do teritoriálnych vôd susedného
štátu ako aj to, že budú vypracované plány na prepustenie ďalších
zadržaných civilistov. Hovorili tiež o možnostiach otvorenia diaľnice cez líniu prímeria (Line of Control – LoC) v Kašmíre uzavretej
ešte v roku 1947. K ďalšej dohode došlo začiatkom septembra na
stretnutí ministrov zahraničných vecí oboch štátov. Natvar Singh
a Khuršíd Kasúrí súhlasili, že po 60 rokoch otvoria svoje územia
pre vzájomné návštevy turistov. Doteraz bolo totiž pre indického
či pakistanského turistu nemožné navštíviť susednú krajinu, pokiaľ
v nej nežije nejaký z jeho príbuzných.
O Kašmíre sa hovorilo i 24. septembra 2004, keď si pri príležitosti Valného zhromaždenia OSN v New Yorku sadli za rokovací
stôl indický premiér Manmóhan Sinhg a prezident Pakistanu Parvíz
Mušarráf. Žiadny výraznejší výsledok však dosiahnutý nebol, obmedzili sa len na veľmi všeobecné konštatovanie, že „obaja budú
zvažovať možnosti, ako dospieť k mierovému riešeniu kašmírskej
otázky“ [11]. Omnoho väčšie diskusie vyvolalo Mušarráfovo konanie o mesiac neskôr (26. október), keď predložil plán riešenia
dlhoročného sporu. Keďže išlo po rokoch o prvý konkrétny ná419
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Kašmíre tak malo ostať
približne 700 tisíc vojakov –
pozn. aut.
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vrh, nebolo prekvapením, že vyvolal obrovský záujem politikov,
diplomatov i expertov. Mušarráf v ňom vychádzal z predpokladu,
že nie je reálne usporiadať o Kašmíre referendum, tak ako to
doteraz navrhoval Pakistan, ani zo súčasnej línie prímeria vytvoriť
stálu hranicu, ako to požaduje India. Podľa neho je predovšetkým
potrebné zmeniť štatút Kašmíru, ktoré je v súčasnosti rozdelený
na dve časti, ktoré spravujú oddelene India a Pakistan. Predostrel
preto niekoľko návrhov: 1. delimitarizovať celý Kašmír a udeliť
mu autonómiu; 2. spravovať ho spoločne s Indiou; 3. rozdeliť ho
na tri veľké celky, teda indický, pakistanský a tretí pod správou
OSN, pričom ten by zahŕňal hlavne oblasť tzv. Kašmírskeho údolia. Kým Spojené štáty ústami námestníka ministra zahraničných
vecí Richarda Armitagea označili návrh za veľmi pokrokový [13],
India ako jeho hlavný adresát ho v podstate odmietla. Premiér
označil časť Kašmíru, ktoré má India pod kontrolou, za jej neoddeliteľnú súčasť a preto odmietol i zapájanie sa iných krajín do
diskusie o presunoch indickej armády [22]. No už o tri dni nato
N. Singh oznámil, že Dillí zníži vojenskú prítomnosť v Kašmíre
o 40 tisíc vojakov4, pričom tento krok mal byť ďalším impulzom
na nadviazanie nových vzťahov medzi mocnosťami. Napriek tomuto rozhodnutiu sa zdalo, že India nevyužila príležitosť na posun
vpred v tejto otázke, teda že odmietnutím plánu prezidenta Pakistanu výrazným spôsobom pribrzdila mierový proces. Vysvetlenie priniesla až návšteva nového pakistanského premiéra Šaukata
Azíza v Dillí, počas ktorej svojmu indickému partnerovi M. Singhovi objasnil, že Mušarráfova myšlienka bola predostretá len na
vnútornú debatu. Potvrdil to i samotný prezident, podľa ktorého
sa svojim návrhom snažil hlavne rozprúdiť diskusiu v médiách
[13]. Inak povedané, Mušarráfov návrh nebol myslený vážne, čiže
k zásadnej dohode nemohlo dôjsť i keby s ním India súhlasila.
Napriek tomu mal svoj význam. Ukázal totiž, že ani jedna z krajín
nie je zatiaľ schopná a ani ochotná urobiť zásadný ústupok. Vývoj
teda jasne ukazuje – čo si uvedomili v Dillí aj v Islamabáde – že
cesta k dlhodobému riešeniu vedie len cez poriadne zvážené postupné kroky [13]. Preto najvýznamnejším výsledkom celej série
stretnutí o najkomplikovanejšej téme indicko-pakistanských vzťahov bola dohoda o zriadení autobusovej linky medzi oboma časťami Kašmíru. Rokovania o nej odštartovali začiatkom decembra,
uzatvorené boli pri návšteve indického ministra zahraničia N. Singha v Islamabáde 16. februára 2005. Prvá cesta bola plánovaná na
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apríl 2005, pričom pasažieri podľa dohody nebudú potrebovať
pasy, ale len vstupné povolenie, ktoré im bude udelené po overení
totožnosti5.
Z uvedeného je zrejmé, že uplynulý rok bol vo vzťahu ku Kašmíru nesporne výnimočným. Treba hlavne oceniť, že pretrvalo
prímerie uzatvorené koncom roku 2003, ako aj to, že došlo k zlepšeniu rétoriky oboch strán. Okrem toho sa uskutočnil celý rad
stretnutí na rôznych úrovniach, ktoré dokázali odhodlanie oboch
krajín riešiť patovú situáciu. Na druhej strane možno súhlasiť s názorom, že posun od prímeria k mierovej dohode je minimálny, hoci
je namieste dodať, že zásadný prelom sa ani neočakával6. Dôvodom je predovšetkým neustále absolútne rozdielny prístup
oboch krajín k rokovaniam – kým India sa snaží diskutovať o čo
najväčšom množstve problémov súčasne (pričom žiada hlavne
trvalé ukončenie tzv. cezhraničného terorizmu), Pakistan sa chce
najprv sústrediť na Kašmír a až po jeho vyriešení (resp. náležitom
posune) nastoliť ďalšie sporné otázky. Okrem toho Dillí i Islamabád naďalej opakujú len staré argumenty, pričom neprišli (ak
nerátame sporný Mušarráfov návrh) so žiadnou novou iniciatívou.
Okrem toho väčšiemu zblíženiu bráni i celý rad partikulárnych
sporov (napr. rozpor ohľadne siačenského ľadovca, diskusie o území Sir Creek, spor o vodnú elektráreň na rieke Čenab atď7). Pre
nadchádzajúce obdobie bude teda dôležité, aby obe mocnosti
opustili svoje maximalistické pozície, zvážili vzájomné ústupky
a v čo najväčšej miere zainteresovali do vyjednávania i zástupcov
Kašmíru, prípadne súčasne i niektorú z ďalších krajín.
Treťou oblasťou narušujúcou indicko-pakistanské vzťahy, ktorá
sa stala jednou z tém bilaterálnych stretnutí, bol boj proti terorizmu. Obzvlášť citlivo na túto tému reaguje India, ktorá dlhodobo
obviňuje Pakistan predovšetkým z podpory kašmírskych teroristov.
No i ďalšie krajiny v minulosti Islamabádu vyčítali prepojenie vládnych a teroristických štruktúr, a to nielen v pakistanskej časti Kašmíru, ale aj na zvyšnom území krajiny. Súčasné hodnotenie postoja Pakistanu k teroristom a boju proti nim je preto nesmierne
zložité. Faktom totiž zostáva, že pakistanská vláda sa snaží pokračovať v budovaní obrazu svojej krajiny ako spoľahlivého spojenca USA v potláčaní teroristických aktivít. Prejavilo sa to i počas
uplynulého roka, kedy bol uskutočnený celý rad operácií a zásahov
proti bunkám teroristov, ktoré boli nepochybne najúspešnejšie od
jesene 2001 (kedy sa Pakistan pripojil k protiteroristickej koalícii).

1

5Práve typ dokumentov potrebných na cestovanie spôsobil, že rokovanie o linke
sa výrazne predĺžili. Kým India žiadala, aby sa cestujúci
preukazovali pasmi, Pakistan uprednostňoval menej
formálne dokumenty. Obával sa totiž, že používanie
pasov by mohlo znamenať
uznanie línie prímeria za
štátnu hranicu – pozn. aut.
6Viď

[2, 4, 5].

7Bližšie
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pozri [8, 26].

1

8Pakistan

ho počas januára
2005 odovzdal Spojeným
štátom – pozn. aut.
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Najväčšiu pozornosť venovali pakistanské bezpečnostné sily pohraničnému pásmu s Afganistanom (predovšetkým kmeňovému
územiu Južný Vaziristán), kde len pri troch operáciách počas septembra a októbra zlikvidovali takmer 200 členov teroristickej siete
al-Káida. Úspešnosť protiteroristického boja však najvýraznejšie
znásobilo zadržanie niekoľkých z celosvetovo hľadaných teroristov. Koncom júla minister vnútra Fajsal Haját oznámil zatknutie
Ahmeda Chalfana Gajlaního, ktorý figuroval na zozname 22 najhľadanejších osôb americkej FBI a na ktorého bola americkou vládou vypísaná odmena 5 miliónov dolárov. Gajlaní je totiž podozrivý zo spoluúčasti na atentátoch al-Káidy na americké veľvyslanectvá v Keni a Tanzánii v roku 19988. 2. augusta zase pakistanská polícia zadržala Núra Chána, počítačového experta al-Káidy.
Vďaka informáciám, ktoré Pakistan získal z jeho počítačov a dokumentov, sa podarilo vystopovať i ďalších členov siete. Okrem toho
bol koncom septembra zabitý Amžad Husajn Farúkí, ktorého len
niekoľko týždňov predtým Pakistan označil za najhľadanejšieho
teroristu na svojom území. Farúkí bol totiž podozrivý zo zosnovania neúspešného atentátu na prezidenta Mušarráfa v decembri
2003 a z vraždy amerického novinára Daniela Pearla, ktorého smrť
teroristi oznámili vo februári 2002. Takmer rok trvajúca kampaň
proti al-Káide tak podľa vyhlásení pakistanských politikov z marca
2005 spôsobila, že infraštruktúra a kostra siete sa rozpadla. Naďalej
však uniká cieľ číslo jeden – Usáma bin Ládin. Prezident Mušarráf
síce v marci 2005 oznámil, že bezpečnostné sily ho pred približne
desiatimi mesiacmi (apríl – máj 2004) dolapili, už koncom roka
2004 však v rozhovoroch pre americké médiá priznal, že jeho stopa
nateraz vychladla [3].
Niektorí experti zaoberajúci sa terorizmom ako i vývojom indicko-pakistanských vzťahov však upozorňujú, že ani uvedené
a ťažko spochybniteľné úspechy pakistanských ozbrojených síl
neznamenajú dostatočné vyhubenie terorizmu na území Pakistanu
a v niektorých prípadoch i to, že oficiálne štruktúry štátu sú s teroristickými bunkami v prepojení. Poukazujú na to, že Mušarráf je
neustále vo veľmi delikátnej pozícii. Na jednej strane chce podporovať USA lebo si je vedomý možností, ktoré jemu samotnému, ale i celému Pakistanu, tento vzťah ponúka. Preto pokračuje
v ťažení proti teroristom, ktorých predtým podporoval. No stále
existujú lokality, na ktoré vládne sily neustále nemajú dosah a dianie v nich pripomína chaos vyňatý z jurisdikcie centra. Okrem
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toho pretrvávajúce vojenské vedenie štátu spôsobuje, že občianska kontrola armády a ich aktivít je naďalej komplikovaná, preto
nemožno vylúčiť pravdivosť dohadov o stykoch príslušníkov pakistanských ozbrojených síl s nelegálnymi (medzi nimi i teroristickými) skupinami9.
Hovoriac o úlohe armády v pakistanskej politike je namieste
spomenúť rozhodnutie prezidenta zotrvať vo funkcii vrchného
veliteľa ozbrojených síl Pakistanu. Oznámil to v prejave k národu
v predposledný deň roka 2004, a to napriek svojmu záväzku spred
dvanástich mesiacov, podľa ktorého sľúbil, že sa tejto funkcie vzdá.
O tejto možnosti sa však špekulovalo už niekoľko mesiacov, pretože mu to musela umožniť zmena zákona schválená parlamentom
začiatkom novembra10. Mušarráf zdôvodnil svoj krok „hlasom
väčšiny“, ktorý si podľa neho žiadal, aby uniformu zatiaľ nevyzliekal. Podľa jeho slov mu toto rozhodnutie umožní pokračovať
v kampani proti islamským radikálom a riešení sporov s Indiou.
Svoju moc si však Mušarráf upevňoval i iným spôsobom. Koncom
júna totiž pre nezhody s ním podal demisiu premiér Zafarulláh
Džamálí, ktorého nahradil Čaudhrí Husajn. Predsedom vlády bol
však len dočasne, v auguste sa ním stal Šaukat Azíz11, dovtedajší
minister financií lojálny prezidentovi. Tieto zmeny kritizovali opozícia i nezávislí pozorovatelia, podľa ktorých potvrdzujú nedostatok demokracie v krajine.
Ani demokratický deficit však nebráni Pakistanu v udržiavaní
veľmi úzkych stykov so svojimi spojencami v boji proti terorizmu,
predovšetkým s USA. Dôkazom toho je zaradenie Pakistanu medzi
hlavných spojencov USA mimo krajín NATO12, ale i pomerne
časté návštevy jeho predstaviteľov vo Washingtone a naopak (napr.
Mušarráfove stretnutie s prezidentom USA G. Bushom, návšteva
ministerky zahraničných vecí USA C. Riceovej v Islamabáde
v marci 2005). Možno sa však prikloniť k názoru, že politika USA
voči tejto krajine je (i s ohľadom na americké záujmy) minimálne
sporná, pokiaľ Washington nebude prejavovať väčší záujem na
uskutočnenie demokratických zmien v nej [4].
Čulé medzinárodné aktivity však v uplynulom období vyvíjala
i India. Obrovský význam má pre ňu dohoda o strategickom partnerstve s Európskou úniou, ktorú obe strany uzavreli 9. novembra
2004, pričom umožňuje rozšírenú spoluprácu v oblasti technológií,
hospodárstva či boja proti terorizmu. O mesiac neskôr zase indický
premiér rokoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom

1

9Rozhovor s Nickom Prattom, profesorom a expertom
na terorizmus Európskeho
centra pre bezpečnostné
štúdie George C. Marshalla;
[29].
10Niektorí

právnici však namietali, že prezident zotrvaním na oboch postoch poruší ústavu a nezabráni tomu ani tento zákon – pozn.
aut.

11Azíz

sa nemohol stať premiérom hneď po Džamálího rezignácii, pretože podľa pakistanskej ústavy ním
môže byť len poslanec parlamentu, ktorým Azíz nebol. Museli sa preto konať
doplňujúce voľby – pozn.
aut.

12Islamabád

tak bude môcť
požiadať Washington o poskytnutie vojenského materiálu z arzenálu americkej
armády, získavať prednostný
prístup pri nákupe nových
zbraní, podieľať sa na spoločných programoch vývoja, či žiadať o finančné pôžičky zo súkromných bánk
– pozn. aut.
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o možnostiach zvýšenej spolupráce v trojuholníku India – Rusko –
Čína, ktorej prvým prejavom má byť trojstranný summit počas
roku 200513. Obaja politici sa okrem toho dohodli na vzájomnej
podpore pri ambíciách svojich krajín v rámci členstva v medzinárodných organizáciách (India sľúbila Rusku podporu pri vstupe
do WTO, Rusko za to súhlasilo s indickou ambíciou stať sa stálym
členom Bezpečnostnej rady OSN). Vzhľadom na spojenecké záväzky svojho suseda i vzhľadom na vlastné záujmy si však v Dillí
uvedomujú i nevyhnutnosť rozvoja vzťahov so Spojenými štátmi.
Ich zatiaľ posledným prejavom bolo návšteva americkej ministerky
zahraničia Condoleezy Riceovej v Indii, ktorú uskutočnila v rámci
svojho ázijského turné.

Srí Lanka

13Podľa niektorých komentárov má byť jeho hlavnou
agendou spoločný postup
voči rozpínavosti USA –
pozn. aut.
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Dlhodobý konflikt medzi sinhálskou väčšinou a tamilskou menšinou, teda jeden z najväčších bezpečnostných problémov juhoázijského regiónu, ostal i počas uplynulého roka kľúčovým aspektom vnútropolitického vývoja na Srí Lanke. Rovnako ako v prípade
obdobných krízových situácií v ďalších krajinách oblasti (indickopakistanské súperenie o Kašmír, boj nepálskych maoistov za vytvorenie komunistickej republiky), ani v spore Tamilov so srílanskou vládou nedošlo k signifikantnejšiemu posunu. Dokonca ani
tragické udalosti z konca roka 2004, kedy Srí Lanku ako jednu
z pätice krajín postihli smrtiace vlny cunami a pripravili o život asi
30 tisíc ľudí a ďalších približne 800 tisíc o strechu nad hlavou,
nedokázali prelomiť desaťročia trvajúcu averziu medzi oboma
skupinami. Indonézsky scenár, teda zintenzívnenie mierového procesu (hoci so stále nejasným výsledkom), bol tak na Srí Lanke len
utopistickým želaním niektorých jedincov a zahraničných pozorovateľov, ako reálnou možnosťou zainteresovaných aktérov.
Napriek tomu vstupovala Srí Lanka do uplynulej dvanásťmesačnej periódy v pomerne mierovom duchu, keďže od februára
2002 platí na ostrove dočasné prímerie. K porušeniam dochádzalo
len veľmi sporadicky, pričom jednotlivé incidenty nemali hlbší
dopad na celkovú situáciu. Do medzinárodného povedomia však
Srí Lanku vrátil júlový samovražedný atentát v bezpečnostnej zóne
hlavného mesta Kolomba, v ktorom sa nachádza sídlo premiéra
ako aj väčšina zahraničných ambasád. Pri explózii spôsobenej

Marian MAJER

náložou umiestnenou na tele samovražednej atentátničky zomreli
štyria ľudia. Keďže išlo o prvý útok podobného charakteru od
konca roku 2001, okamžite vznikli diskusie, či išlo o individuálny,
a takpovediac „náhodný“ incident, alebo o pripravovanú akciu
Tigrov oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE). V druhom prípade
by to totiž mohlo znamenať narušenie prímeria, čo si neželala hlavne srílanská vláda.
To by jej skomplikovalo už aj tak dosť zložitú situáciu, vyplývajúcu z výsledku aprílových predčasných volieb. Víťazom sa totiž
stala Zjednotená aliancia ľudovej slobody (UPFA) vedená prezidentkou Čandrikou Kumaratungovou, ktorej sa však podarilo
získať len 105 kresiel v 225 člennom parlamente a pri uskutočňovaní svojej politiky sa tak musela spoliehať i na podporu poslancov
z iných strán14. Kým v prípade bežnej agendy nemusí byť získavanie hlasov väčším problémov, hľadanie konsenzu o tamilskej
otázke je vzhľadom na ich výrazne odlišné postoje, vždy politickým hazardom. Naviac dve najsilnejšie zložky UPFA, čiže prezidentkina materská stredoľavá Srílanská strana slobody (SLFP)
a marxisticko-nacionalistická strana Janata Vikumti Peramuna
(JVP), si pre svoju predošlú politiku voči Tamilom museli prácne
získavať ich dôveru15. Preto sa Kumaratungová už tri týždne po
voľbách ponáhľala s formálnou žiadosťou adresovanou nórskej
vláde, aby sa opäť zhostila úlohy sprostredkovateľa a začala
s LTTE vyjednávať o mieri [26]. V júni k tomu pridala i vyhlásenie,
že sa chce do rokovania zapojiť i osobne [27].
Našťastie atentát v Kolombe nemal na srílanský mier taký vplyv,
ako sa niektorí obávali. Jeho dôvody ako i pôvodca však zostali
neznámi. Niektorí experti sa domnievajú, že ho zorganizovalo
LTTE, o čom svedčí i to, že útok neodsúdili ani inak nekomentovali [9]. Odporcovia tohto názoru však kontrujú, že ak by Tigri
skutočne chceli vypovedať prímerie a znovu začať vojnu, neurobia
to ojedinelým a nie príliš profesionálne uskutočneným útokom, ale
sériou výbuchov na rôznych miestach, tak ako to robili v minulosti
[23]. Iné názory zase videli za atentátom plukovníka Karunu, ktorý
začiatkom roka 2004 spoločne s asi 6 tisíc bojovníkmi opustil rady
LTTE. Útok mal údajne zdiskreditovať LTTE a zhoršiť jeho
vyjednávaciu pozíciu16.
Prímerie teda pretrváva naďalej, posun v kríze však nenastal. Jej
súčasný hlavný problém spočíva v neschopnosti každej zo strán
priamo zaradených do celého procesu ustúpiť zo svojich maxima-

1

14Pre

výsledky volieb pozri
bližšie napr. [25].

15SLFP

pre konanie prezidentky na jeseň roku 2003,
ktoré prakticky zastavilo dovtedajší pokrok v mierovom
procese (bližšie pozri Majer,
Marian: Južná Ázia in [12,
s. 206]) JVP pre odmietanie
akýchkoľvek zásadnejších
ústupkov voči tamilskej
menšine ako aj sprostredkovateľskej úlohy Nórska
(bližšie pozri [25]) .

16LTTE

tvrdí, že Karunove
aktivity majú požehnanie
vlády, ktorá s ním uzavrela
akúsi dohodu, ktorou sa
snaží spochybniť požiadavku Tamilov na vytvorenie
autonómnej oblasti na severe ostrova. Vláda však tieto obvinenia odmietla, nevylúčila ale účasť niektorých
príslušníkov vládnych ozbrojených zložiek v Karunových jednotkách – pozn.
aut.

425

1

V. KAPITOLA – Južná Ázia

listických pozícií. A to i napriek tomu, že sa všetky pri každej
možnej príležitosti predbiehajú v zdôrazňovaní svojho odhodlania
a obrovskej vôle potlačiť mierový dialóg dopredu [17]. Pre Tigrov
je tak naďalej kľúčovým východiskom pre rozhovory návrh
požadujúci ustanovenie prechodnej administratívy pod ich vedením (Interim Self-Government Authority – ISGA) v severných častiach ostrova. Až po istej perióde (z postoja LTTE nie je jasné, ako
dlhej) by sa mali s ohľadom na skúsenosti z jej fungovania začať
rozhovory o trvalom riešení. Prezidentka je síce ochotná diskutovať o vytvorení ISGA, požaduje však, aby sa súčasne rokovalo
i o konečnom rezultáte krízy, s čím však Tigri nesúhlasia. Ultranacionalistická JVP zase deklaruje ako svoj jediný cieľ permanentné
usporiadanie na ostrove, idea ISGA je teda pre ňu absolútne neprípustná. Hlavná opozičná sila a zároveň niekdajšia vládnuca Zjednotená národná strana (UNP) jasné stanovisko nepredstavila,
vyjadrila však podporu mierovému procesu. Naopak, moslimské
strany sú ponorené do vlastných straníckych sporov a debaty
s Tamilmi ich príliš nezaujímajú.
Objavujú sa však i ďalšie ťažkosti. Juhosrílanským (sinhálskym)
politickým stranám napríklad chýba jasný, nemenný a transparentný postoj. Naopak, svoju pozíciu sú ochotné meniť v závislosti od
situácie a pre ne výhodných udalostí. Tento trend sa opakuje prevažne pred voľbami či po nich. Ďalšou prekážkou hladšieho
priebehu je pomerne vlažný postoj prezidentky Kumaratungovej
k sprostredkovateľskej úlohe Nórska. Ako už bolo spomenuté,
podporila síce ich miesto v procese, neskôr však jej vyhláseniam na
túto tému dominovala skôr opatrnosť. Možným dôvodom je prezidentkina obava, že by Nórsko mohlo prekročiť „sprostredkovateľskú hranicu“ a stať sa kľúčovým rozhodcom v kríze. V radoch vlády totiž prevláda pocit, že Nóri tlačia vládu k prijatiu pozície Tigrov.
Mierový proces na Srí Lanke tak i v roku 2004 pretrval na
mŕtvom bode s formálne platným prímerím narušovaným občasnými incidentmi. Podľa N. Manoharana, analytika Inštitútu pre
mierové a konfliktné štúdie so sídlom v indickom Dillí dlhodobo
sa zaoberajúcim vývojom na ostrove, je to stav vysokej neurčitosti
a akejsi politickej prázdnoty [15]. Aby sa krajina z tohto bodu
dostala, je pochopiteľne potrebný príspevok všetkých zo zainteresovaných strán. Mohlo by sa tak stať už počas roku 2005,
vyžaduje si to však splnenie niekoľkých rozhodujúcich podmienok.
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Predovšetkým by LTTE mala vážne zvážiť zmenu svojej „zamrznutej“ pozície. Ako podotýka Manoharan, za istých okolností
by to Tigrom nemuselo vôbec uškodiť, a to tak navonok, ako aj
s ohľadom na postavenie v očiach celej tamilskej menšiny [15].
Táto zmena by bola prijateľná vtedy, ak by Tigri súhlasili s návrhom prezidentky (teda súčasnom rokovaní o prechodnom i trvalom usporiadaní), avšak len pod podmienkou, že akékoľvek trvalé
riešenie bude založené na federalistickom princípe. No ešte predtým musia zmeniť celkový postoj k politickým stranám z juhu.
Počas uplynulých mesiacov sa totiž ukázalo, že ak nebude bezvýhradne prijatý ich návrh, nie sú schopní rokovať so žiadnou
z nich. A to bez ohľadu na zloženie vlády a jej politiku. Samozrejme nemenej dôležité bude i posilnenie dôvery voči Tigrom zo
strany vládnych strán. Mali by predovšetkým prejsť od verbálnych
vyhlásení k ich reálnemu uskutočňovaniu. Len tak totiž bude
možné brať ich deklarácie vážne a dosiahnuť výraznejší progres
v riešení srílanskej krízy.

Nepál
Politická nestabilita, blokády, výnimočné stavy, pokračujúce útoky
maoistov – tak by sa dal niekoľkými slovami charakterizovať
uplynulý rok v Nepále. Výzvy na demokratizačné zmeny, prichádzajúce začiatkom roka 2004 na adresu himalájskeho kráľovstva z celého sveta, ktoré mu mali pomôcť prekonať stav chaosu
a neurčitosti, ostali nevypočuté. Naopak, krajina sa ešte viac ponorila do problémov, ktoré vládne štruktúry nie sú schopné riešiť.
Hlavný z nich – vyše desaťročie trvajúci boj maoistických povstalcov proti monarchii – naďalej paralyzuje normálny chod krajiny,
pričom vyhliadky na jeho ukončenie sú v nedohľadne. Kráľ sa
v stále väčšej miere uchyľuje k absolutizovaniu moci, vytvárajúc
mylné nádeje, že tým modeluje východisko pre účinnejšie vysporiadanie sa s krízou. V skutočnosti však vedie krajinu do slepej
uličky, cestu z ktorej môže podľa väčšiny pozorovateľov pomôcť
nájsť len zainteresovanie „vonkajšieho“ hráča, teda niektorej zo
zahraničných mocností17.
Prvým príspevkom k rozkývaniu nepálskej politickej scény bola
rezignácia ministerského predsedu Súrju Bahádura Thapu z mája
2004. Premiér ňou reagoval na kroky opozície, ktorá už od apríla

17Pozri
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18Kráľ

vtedy odvolal premiéra, rozpustil parlament
a na november 2002 vyhlásil predčasné voľby. Mnohí
kritici označili jeho počínanie za protiústavné – pozn.
aut.

19Bližšie

pozri napr. [21].

20Išlo

už o druhé vyhlásenie
výnimočného stavu za šesť
mesiacov. Prvýkrát sa tak
stalo 1. septembra 2004
v reakcii na nepokoje, ktoré
vypukli v hlavnom meste
Káthmandú po zavraždení
dvanástich Nepálcov v Iraku
miestnymi islamistami. Asi
5 tisíc demonštrantov zaútočilo na moslimské mešity
a katarskú leteckú spoločnosť. Výnimočný stav trval
šesť dní – pozn. aut.

21Nákup

zbraní z USA
vyvolal obavy a kritiku Indie
(ale i niektorých expertov),
pretože ide údajne o ďalší
krok v posilňovaní postavenia USA v južnej Ázii
s cieľom strážiť si pozíciu
voči Číne. Argumentom
oslabujúcim tento postoj je
fakt, že India ostáva i naďalej hlavným dodávateľom
zbraní pre Nepál, pretože
naďalej platí dohoda z roku
1950, podľa ktorej prvá
ponuka Nepálu na nákup
zbrojného materiálu musí
smerovať indickej vláde. Indický postoj treba teda vidieť skôr v súlade s jej obavami zo zapojenia ďalších
krajín do krízy, pretože to
podľa nej naruší hľadanie
cesty k stabilite Nepálu –
pozn. aut.
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žiadala od kráľa Gjánendru, aby nahradil ním menovanú (a v očiach
opozície nelegitímnu) vládu novým kabinetom a zároveň sa vzdal
svojich právomocí prisvojených po udalostiach z októbra 200218.
V koaličnej vláde mala mať samozrejme zastúpenie i pätica nespokojných opozičných strán. Avšak Thapova túžba, aby jeho
odstúpenie „viedlo k národnému konsenzu“ [28], sa nenaplnila.
Opozícia vyhlásila na podporu svojich požiadaviek generálny
štrajk a odmietla kráľovu výzvu na začatie rozhovorov, ktoré mali
krízu ukončiť. Keďže sa však nebola schopná zhodnúť na spoločnom kandidátovi na nového predsedu vlády, v júni kráľ prekvapujúco vymenoval za premiéra Šéra Bahádura Daubu. Pozoruhodné bolo, že Gjánendra si Daubu vybral i napriek tomu, že
ho už v októbri 2002 pri jeho odvolávaní označil za „nekompetentného a neschopného zabezpečiť konanie volieb“19. Vytvoril
tak pôdu pre rozličné pochybnosti a špekulácie hľadajúce skutočné dôvody jeho rozhodnutia.
Ako opodstatnené sa tieto dohady ukázali o osem mesiacov
neskôr. Kráľ totiž 1. februára 2005 opätovne zosadil Daubovu
vládu, vyhlásil výnimočný stav20 a osobne prevzal moc, hoci podľa
svojho vyhlásenia len na obmedzený čas troch rokov. Zdôvodnil to
tým, že vláda „nedokázala prijať opatrenia vedúce k usporiadaniu
volieb do apríla 2005, ako sľúbila, a brániť demokraciu, suverenitu
ľudu, životy a majetok ľudí [21]. Gjánendrove vyhlásenie tak
nápadne pripomína to, ktoré nasledovalo po prvom Deubovom
odvolaní. Obdobné sú i následky voči (aspoň obmedzenej) demokracii, hoci tentoraz podstatne tvrdšie: v roku 2002 kráľ absorboval právomoci na odvolanie vlády a rozpustenie parlamentu, ktoré
mu dovtedy nepatrili, teraz úplne prebral moc v štáte a uväznil politických oponentov, vrátane Deubu. Hlavnou výčitkou kráľa voči
premiérovi bolo tvrdenie, že Deuba neurobil takmer nič pre to, aby
zabránil maoistom v pokračovaní násilia. To je však prinajmenšom
sporné, pretože možnosti premiéra pred októbrom 2002 a po ňom
sa výrazne zmenili. Konečné rozhodnutie vo veciach týkajúcich sa
zbrojenia, financovania armády ako aj personálnej politiky voči nej
už totiž v súčasnosti nie je v premiérových, ale kráľových rukách.
Naviac nemožno poprieť, že Deuba na jeseň 2004 úspešne inicioval niekoľko krokov smerujúcich k posilneniu bojaschopnosti
kráľovskej armády (RNA): kúpu osobných zbraní zo Spojených
štátov21, munície a vrtuľníkov z Indie a zvýšenie počtu vojakov
armády o 10 tisíc (na približne 70 tisíc). A napokon, bývalého pre-
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miéra si Gjánendra vybral sám, a to i napriek negatívnej skúsenosti, ktorá hovorila, že Deuba len ťažko ponúkne čerstvý a minulosťou nezaťažený prístup a nájde riešenie krízy.
Zdá sa teda, že hlavným motívom kráľovho kroku bolo posilnenie vlastnej moci. Riskoval však veľa, a to hneď na viacerých frontoch. Vnútropoliticky hrozilo hlavne spojenie síl opozície s rebelmi. Aj keď dlhodobý cieľ oboch skupín je odlišný, z krátkodobejšieho hľadiska ich spoločné úsilie proti kráľovi nebolo vylúčené,
pretože v záujme oboch je nahradenie monarchistickej formy vlády
republikou. Nezanedbateľné je i to, že ani verejnosť (a to hlavne na
vidieku) nie je voči rebelom odmietavá natoľko, aby dokázala
bezvýhradne podporovať absolutistickú monarchiu. No hrozili
i problémy zahraničnopolitického charakteru, hoci kráľ si ich nepripúšťal. Gjánendra sa však prepočítal. Ako prvá vyjadrila obavy
o vývoj v Nepále India, ktorá je dlhoročným spojencom Káthmandú a kráľ očakával, že sa k udalostiam postaví nanajvýš zdržanlivo. Nasledovali ju USA, ktoré ústami svojho veľvyslanca v krajine
Jamesa Moriartyho naznačili, že kráľovstvo by mohlo prísť o dlhodobú vojenskú i finančnú podporu, ktorú mu Washington poskytuje. Striktný postoj voči kráľovi potvrdila i americké ministerka
zahraničných vecí Condoleeza Riceová, ktorá na svojom marcovom turné navštívila trojicu okolitých štátov (India, Pakistan, Čína).
Odvolaním veľvyslancov na konzultácie reagovali aj členské krajiny
Európskej únie, Amnesty International zase 17. februára vyzvala
USA, Britániu a Indiu na pozastavenie vojenskej pomoci pre túto
krajinu. Gjanéndra na obvinenia reagoval len strohým vyhlásením,
že výnimočný stav nebude trvať dlho, no už začiatkom marca
predĺžil väzbu zadržaným politickým lídrom. Na kráľovu stranu sa
tak z relevantných mocností postavila jedine Čína, ktorá tým
pokračuje v podpore tyranských režimov na okraji svojich hraníc.
Podobné správanie sa totiž v zásade opakuje i vo vzťahu k Severnej Kórei a Barme [4].
Ako sa očakávalo, februárové konanie monarchu vystupňovalo
i nespokojnosť maoistov. Rebeli začali 13. februára dva týždne trvajúcu všeobecnú blokádu ciest a hrozili, že ak nedôjde k politickým zmenám, začnú generálny štrajk. V polovici marca zablokovali
cesty znova, pričom význam akcie ešte zvýšili simultánne demonštrácie opozície (čím sa čiastočne naplnila hrozba spojenia týchto
dvoch skupín). Vzhľadom na skúsenosti z uplynulých mesiacov
sa však nedalo očakávať, že táto či podobné aktivity maoistov
429
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v budúcnosti, by prinútili kráľa zmeniť svoje rozhodnutie a odvolať výnimočný stav. Išlo totiž už o v poradí tretiu blokádu a následnú vlnu nepokojov od leta 2004, žiadna z nich však maoistom
nepriniesla zisky. Platí to i o zatiaľ jedinečnej akcii z augusta 2004,
keď povstalci prvýkrát zablokovali hlavné mesto Káthmandú. Po
šiestich dňoch však blokádu bez akéhokoľvek ústupku od vlády
ukončili. Ich možnosti teda naďalej ostávajú obmedzené, čo znamená, že ako samostatná sila nie sú schopní vojensky či iným
ozbrojeným násilím presadiť inštitucionálne zmeny v Nepále. Ich
možnosti sa však otvárajú v súčinnosti s opozíciou prípadne vďaka
externej podpore (ktorá však nie je veľmi pravdepodobná). Nepál
tak naďalej ostáva krajinou s nejasnou budúcnosťou.

Implikácie pre Slovensko
Región južnej Ázie je vzhľadom na svoju geografickú polohu ako
aj iné špecifiká zatiaľ mimo hlavného záujmu Slovenskej republiky.
Dianie v ňom sa jej zatiaľ dotýka len nepriamo, predovšetkým prostredníctvom medzinárodných organizácií. Nemožno však vylúčiť,
že narastaním medzinárodnopolitického významu Indie ako aj Pakistanu dôjde v blízkej budúcnosti k nadviazaniu bližších kontaktov nielen na politickej, ale i vojenskej, prípadne vojensko-strategickej úrovni. Už teraz je však táto oblasť pre Slovensko zaujímavá
svojim ekonomickým potenciálom, čo potvrdila i návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Dillí v decembri 2004.
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Juhovýchodná Ázia

II
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Úvod
Katastrofa cunami a jej bezpečnostno-politický význam
Radikálny islam a destabilizácia bezpečnostnej situácie v juhovýchodnej Ázii
Záver

Úvod
Juhovýchodná Ázia je dlhodobo spleťou rozličných bezpečnostných rizík a hrozieb. Etnická i náboženská rôznorodosť spôsobuje pretrvávanie napätia medzi jednotlivými skupinami, často končiaceho násilnými stretmi rôzneho rozsahu. Kresťansko-muslimské súperenie na indonézskych Molukách, muslimsko-budhistické
strety v Thajsku, či spor Malajcov a Indiánov na území Malajzie sú
hlavnými príkladmi takéhoto druhu nepokojov. No i politické, ekonomické a sociálne nerovnosti sú nezanedbateľnými faktormi
vplývajúcimi na povahu bezpečnostnej situácie v regióne. Práve
medzi nimi treba hľadať príčiny v súčasnosti najznámejšieho konfliktu juhovýchodnej Ázie medzi separatistami z indonézskej provincie Aceh a centrálnou indonézskou vládou.
Žiadny z uvedených konfliktov a sporov však počas uplynulého
roku nezamestnal svetovú verejnosť natoľko, ako to urobila prírodná katastrofa spôsobená zemetrasením a následnými vlnami
cunami z konca decembra 2004. Svojim rozsahom (vo vzťahu
k ľudským obetiam i materiálnym škodám), momentom prekvapenia i veľkosťou reakcie na ňu zo strany nepostihnutých štátov
(či už vo forme priamej humanitárnej pomoci alebo inej nepriamej
asistencie) sa totiž bezpochyby stala udalosťou s najvýznamnejším
bezpečnostno-politickým dopadom na celú oblasť. Hoci zasiahla
len časť popisovaného regiónu, jej vplyv možno označiť nielen za
regionálny, ale dokonca globálny.
Vzhľadom na rozsah tejto podkapitoly a s tým súvisiacimi obmedzenými obsahovými možnosťami je jej text rozdelený na dve hlavné
časti. Prvá sa zaoberá práve spomínanou katastrofou a skutočnosťami, ktoré na ňu nadväzovali. Primárny dôraz je kladený na vykresle433
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nie vplyvu zemetrasenia na riešenie konfliktu v indonézskom Acehu,
dotkneme sa však aj ďalších bezpečnostných a politických dôsledkov.
Druhá časť pojednáva o hlavnom a dlhodobejšom probléme celého
regiónu juhovýchodnej Ázie, ktorým je radikálny islamizmus. Ten
totiž nielen že ohrozuje teritoriálnu jednotu a stabilitu jednotlivých
štátov, ale jeho výskyt má i celosvetový význam, ktorý sa za istých
okolností môže ešte zvyšovať.

Katastrofa cunami a jej bezpečnostno-politický
význam

22Neďaleko epicentra decembrového zemetrasenia
vznikli o niekoľko mesiacov
neskôr ďalšie otrasy: pri zemetrasení na indonézskom
súostroví Banjak zomrelo
koncom marca 2005 okolo
700 ľudí, zemetrasenie v okolí Sumatry v polovici apríla
si obete nevyžiadalo – pozn.
aut.
23Určiť

presný počet mŕtvych sa vzhľadom na okolnosti katastrofy i podmienky
života obetí nepodarilo. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) napríklad v polovici januára 2005 odhladovala nasledovné počty mŕtvych (bez nezvestných): Indonézia – 113 tisíc, Srí Lanka
– 31 tisíc, India – 10 tisíc,
Thajsko – 5 tisíc, ostatné štáty menšie počty v stovkách
alebo desiatkach [12]; neskôr sa objavili čísla zahŕňajúce už aj nezvestných, pričom podľa nich v Indonézii zahynulo 230 tisíc ľudí,
na Srí Lanke 37 tisíc, v Indii
17 tisíc, v Thajsku 8 tisíc,
menšie počty v ostatných krajinách.
24Kritizovaný bol predovšetkým postup USA, ktoré
priamo zareagovali až tri dni
po zemetrasení – pozn. aut.
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Obrovské vlny spôsobené zemetrasením, ktoré vzniklo v nestabilnej oblasti pod hladinou Indického oceána 26. decembra 200422,
priamo zasiahli jedenásť štátov a to nielen juhovýchodnej, ale
i južnej Ázie a východného pobrežia Afriky. Najhoršie postihnutou
krajinou s približne 230 tisíc mŕtvymi alebo nezvestnými obeťami
sa stala Indonézia, zvyšok z asi 300 tisíc obetí príp. nezvestných
pochádza zo Srí Lanky, Indie, Thajska, Malajzie, Barmy, Kambodže, Maledív, Somálska, Tanzánie a Kene23.
Spôsob reakcie na zemetrasenie s intenzitou deviatich stupňov
Richterovej škály ukázal, že predstavitelia postihnutých krajín situáciu značne podcenili. Nepodarilo sa im totiž v dostatočnom predstihu varovať obyvateľov pobrežných oblastí pred nadchádzajúcim
nebezpečenstvom. Faktom však zostáva, že bolo možné informovať len o mieste zemetrasenia, jeho rozsahu a poukázať na
pravdepodobnosť vzniku nárazových vĺn. Ich silu, smer a rýchlosť
však predpovedať možné nebolo, čoho dôvodom je absencia
medzinárodného varovného systému pokrývajúceho Indický oceán
[10]. Takýto systém funguje od roku 1964 len v Tichomorí, tam je
ale pravdepodobnosť vzniku cunami v porovnaní s Indickým oceánom podstatne vyššia.
Bez ohľadu na to si však závažnosť udalosti vyžadovala rýchle
konanie a to nielen v zasiahnutých štátoch, ale predovšetkým
v zahraničí. Ako sa totiž ukazovalo už v prvých dňoch po katastrofe, záchranárske a humanitárne činnosti, ako aj celkovú obnovu postihnutých oblastí bolo nemožné zabezpečiť výlučne z domácich zdrojov. Pomerne rýchlo (hoci podľa niektorých názorov
nie tak, ako by si vážnosť situácie vyžadovala24) sa preto sformovali rôzne formy pomoci z iných štátov a medzinárodných
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organizácií. Už 27. decembra uvoľnila Európska únia tri milióny
euro a prisľúbila ďalšiu pomoc, keď bude známy rozsah škôd.
Austrália sľúbila takmer 6 miliónov euro a Medzinárodný Červený kríž vyzval darcov na poskytnutie pomoci vo výške 5 miliónov euro. Začiatkom januára 2005 sa v indonézskej Jakarte
konala donorská konferencia, kde sa síce nepodarilo dosiahnuť
súhlas s plánovaným „zastrešením“ pod hlavičkou OSN, boli ale
dohodnuté priame pomoci jednotlivým krajinám od donorských
štátov25. A hoci existovali obavy, či sa sľúbená finančná pomoc
dostane na určené miesto v plnom rozsahu, ako aj o to, na základe akých pohnútok krajiny kalkulovali cenu svojej pomoci,
faktom je, že táto medzinárodná asistencia je vzhľadom na celkovú sumu najväčšou odpoveďou medzinárodného spoločenstva
na prírodnú katastrofu v histórii [6].
Ako pripomína Tim Huxley, špecialista Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie na danú oblasť (IISS), donorskú konferenciu, ako aj následné rozhodnutie o vyčlenení pomoci, treba vidieť
v širšom meradle [6]. I keď nemožno spochybniť úprimnú snahu
krajín o prispenie k obnove postihnutého regiónu, reakcie niektorých štátov čiastočne poodhalili ich strategické ciele. Najväčšmi
to platí o Spojených štátoch a Austrálii, teda krajinách, ktoré sú svojimi záujmami na juhovýchodnú Áziu značne naviazané. V prípade
USA môže ísť v pozadí i o snahu získať si nie príliš proamericky
naladené muslimské obyvateľstvo Indonézie, čo by mohlo Washingtonu pomôcť hlavne v boji proti terorizmu. Tiež sa očakávalo,
že by mohlo dôjsť k obnoveniu živšej spolupráce medzi USA
a indonézskou armádou (TNI), ktorá bola utlmená v druhej polovici 90. rokov pre podozrenia z porušovania ľudských práv zo
strany TNI pri zásahoch vo Východnom Timore. Tento predpoklad sa čiastočne potvrdil už koncom februára 2005, kedy sa americká administratíva rozhodla obnoviť výcvikový program pre príslušníkov indonézskej armády pozastavený v roku 1992. Ambíciu
vylepšiť si vzťahy s Indonéziou možno pritom vidieť i za pomocou Austrálie. Tie totiž výrazne narušili vedúca úloha Austrálie pri
intervencii vedenej OSN na Východný Timor v roku 1999, posilnenie aktivít Canberry v boji proti terorizmu po útoku na indonézskom ostrove Bali v roku 2002, ako aj spolupráca Austrálie
s USA a Britániou vo vojne proti Iraku. Zemetrasenie však malo
i opačné efekty: napríklad Rusko naň „doplatilo“ tým, že sa Indonézia rozhodla zrušiť nákup 12 ruských stíhačiek typu Su-30, za

2

25Austrália

prisľúbila 764 miliónov USD, Nemecko 680
mil. USD., Japonsko 500 mil.
USD, USA 350 mil. USD
(koncom januára prisľúbila
americká vláda zvýšenie pomoci na 650 mil. USD), Veľká Británia 96 mil. USD,
Švédsko 80 mil. USD, Španielsko 68 mil. USD, Francúzsko 66 mil. USD, Kanada
66 mil. USD, Čína 60 mil.
USD a Južná Kórea 50 mil.
USD – pozn. aut.
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ktoré mala Moskve zaplatiť 830 miliónov dolárov a pravdepodobne sa neuskutoční ani obchod s Thajskom, ktoré malo od Ruska
záujem o šesť stíhačiek typu Su-30MK
Avšak podstatne výraznejší (a z hľadiska istého posunu i okamžitý) vplyv mala katastrofa na vývoj krízových oblastí. Či už v prípade srílanského severu, kde prebieha boj vlády proti Tigrom tamilského Ílamu, ale hlavne v prípade indonézskej provincie Aceh
išlo o najhoršie zasiahnuté časti uvedených krajín. No kým priebeh
srílanského konfliktu príliš poznačený nebol (pozri kapitolu Južná
Ázia), o Acehu platí opak. Až do cunami totiž v tejto provincii
pretrvával akýsi stav neurčitosti: situácia nebola vojnovým stavom
a stále de iure platilo prímerie [13], obe strany – teda rebeli z Hnutia slobodného Acehu (GAM – charakteristiku pozri ďalej) ani
indonézska vláda – však navzájom nekomunikovali a prímerie chápali len ako legislatívny stav a nie záväzok obmedzujúci ich vojenské aktivity. Okrem toho bol Aceh až do konca decembra 2004 pre
zahraničie a médiá v podstate uzavretým regiónom [7]. Preto ostáva paradoxom, že až „konanie“ prírody umožnilo nové kontakty
medzi zainteresovanými stranami a vytvorenie nových podmienok
pre mier. Ako sa však zdá, k jeho dosiahnutiu vedie veľmi zložitá
cesta. Dokazuje to i vývoj počas týždňov nasledujúcich po cunami
– hoci treba oceniť prekonanie bariéry mlčania medzi vládou,
armádou a GAM, ich komunikácia naďalej ani zďaleka nie je priateľským dialógom. Ponúka pritom zatiaľ viac otáznikov ako
odpovedí.
Obe strany uzavreli už v prvých dňoch po zemetrasení neformálne prímerie, podľa ktorého sľúbili, že nezačnú ofenzívu a budú
usilovať o zaistenie pomoci postihnutým. Vláda však povstalcov
čoskoro obvinila, že prenikajú do táborov pre ľudí, ktorí stratili
domov a varovala humanitárnych pracovníkov, aby si na nich dávali
pozor a aby sa nepúšťali bez dozoru do vnútrozemia. Hoci 11. januára 2005 veliteľ indonézskej armády Sutarto rebelom navrhol
predĺženie prímeria a tí ho prijali, opäť sa v radoch vlády objavili
podozrenia, že povstalci si prisvojujú humanitárnu podporu
prostredníctvom prepadov konvojov a ich rozkrádania. Armáda sa
preto rozhodla, že výpravy s humanitárnou pomocou do terénu
budú sprevádzať vojaci. O deň neskôr Jakarta pohrozila vyhostením
tých pracovníkov, ktorí sa v Acehu nepodriadia kontrole úradov.
Zároveň dala najavo prianie, aby cudzí vojaci, podieľajúci sa na
odstraňovaní následkov katastrofy, oblasť čo najskôr opustili.
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Vláda sa tým zjavne pokúsila znovu získať kontrolu nad Acehom, ktorú začala vďaka množstvu žurnalistov, zahraničných
vojakov, záchranárov a predstaviteľov mimovládnych organizácií
strácať. Aktivity TNI (nech už z pohľadu Jakarty akokoľvek oprávnené) preto už na rozdiel od predošlých mesiacov prestali byť
zahalené rúškom neinformovanosti. Okrem toho chcela mať Jakarta kontrolu i nad prerozdeľovaním pomoci, pretože sa obávala,
že by jej aktivity z predošlého roka smerujúce k oslabeniu vojenského potenciálu GAM26 mohli v opačnom prípade vyjsť navnivoč. No jej konanie logicky vyvolávalo v radoch povstalcov nedôveru, ktorú ešte viac oslabovali vyjadrenia o počte zneškodnených rebelov vojakmi TNI27. Preto sa zdalo, že vláda i rebeli
zotrvajú na svojich pozíciách (čiže GAM bude naďalej žiadať pre
vládu neprijateľnú nezávislosť a vláda ponúkať pre GAM neprijateľnú „zvláštnu“ autonómiu) a k zmenám v mierovom procese
nedôjde.
Táto hypotéza sa však nenaplnila. Už v polovici januára ponúklo GAM vláde možnosť obnovy mierových rokovaní, ktoré sa naposledy konali pred viac ako dvoma rokmi. Vláda zareagovala pozitívne – ich prvé kolo sa konalo na prelome januára a februára.
Miestom rozhovorov boli Helsinki, čo súviselo jednak s tým, že
politické krídlo GAM sídli v susednom Švédsku, ako aj s osobou
bývalého fínskeho prezidenta Maartiho Ahtisaariho, ktorý sa stal
sprostredkovateľom. Za GAM sa ich zúčastnili samozvaní premiér
a minister zahraničných vecí Acehu Malik Mahmúd a Zaini Abdulláh, za indonézsku vládu minister bezpečnosti admirál Widodo
Sutjipto, minister spravodlivosti Hamíd Arvaluddik a minister informácií Sofjari Džalil. Zloženie indonézskej delegácie má nemalý
význam pre celkovú atmosféru mierového procesu, pretože potvrdzuje, akú dôležitosť mu Jakarta pripisuje. Doteraz si totiž za
rokovací stôl sadali väčšinou diplomati. Výsledkom stretnutia bol
návrh GAM, podľa ktorého ponúkli vzdanie sa požiadavky nezávislosti na obdobie 5 až 10 rokov, no len za podmienky, že vláda
bude súhlasiť s uskutočnením referenda o tejto otázke po uplynutí
stanoveného času. Indonézska delegácia síce návrh odmietla, súhlasila však s opätovným stretnutím. To sa konalo o tri týždne
neskôr (21. – 23. február 2005) a podľa viacerých vyjadrení bol
„výsledok lepší ako predtým“28. Mediálne prezentovaným rezultátom bolo, že GAM sa vzdala nároku na nezávislosť a tým vlastne
ustúpila v celom spore. Hovorca hnutia však v skutočnosti po-
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máji 2004 TNI po rok
trvajúcej ofenzíve oznámila,
že GAM bolo vážne oslabené – pozn. aut.

27Napr.

20. januára 2005
TNI oznámila zabitie 120 rebelov za posledné dva týždne – pozn. aut.

28Pozri

437

napr. [7].

2

V. KAPITOLA – Juhovýchodná Ázia

vedal, že GAM sa bude snažiť dosiahnuť „samosprávu“. Hoci
tento termín môže byť chápaný ako menej ofenzívny a celkovo
prijateľnejší, pokiaľ nedôjde k jeho ďalšej špecifikácii, nemá hlbší
význam. Pretože môže naďalej znamenať faktickú nezávislosť, len
s iným menom [8]. Rovnako tak Jakarta musí detailne objasniť termín „zvláštna autonómia“, s ktorým už dlhšie operuje. K vyjasneniu týchto nezrovnalostí totiž neprišlo ani na začiatku ďalšieho
(tretieho) kola rozhovorov, ktoré sa začalo v polovici apríla 2005.
Očakávalo sa však, že potrvajú až šesť týždňov, pričom nebolo
vylúčené, že počas nich dôjde k signifikantným zmenám.
V čase, keď vzniká tento príspevok, však treba prinajmenšom
oceniť ambície oboch strán zmeniť doterajší stav. I keď by bolo
asi nemiestne optimistické očakávať, že k vyriešeniu acehského
problému dôjde počas niekoľkých mesiacov (ak prihliadneme na
fakt, že viac rokov sa o ňom viac-menej ani nerokovalo), postoj
vlády i rebelov nabáda k myšlienkam o jeho pozitívnom konci.
Bude však nevyhnutné, aby spoločné odhodlanie, ktoré do Indonézie priplávalo spolu so smrtiacimi vlnami, ostalo dlhodobou
charakteristikou politiky vlády, armády i povstalcov. Skúsenosti
z minulosti totiž dávajú nespočetné množstvo dôvodov na opatrnosť.

Radikálny islam a destabilizácia bezpečnostnej
situácie v juhovýchodnej Ázii
Islam získaval vo významnejšej miere dôležité postavenie v juhovýchodnej Ázii v 13. až 14. storočí. Medzi jeho prvých šíriteľov patrili
najmä obchodníci arabského a perzského pôvodu z juhu Arabského polostrova a Perzského zálivu, ktorí sa za svojim obchodom
plavili po mori až do jednotlivých oblastí Juhovýchodnej Ázie.
Ďalším významným faktorom pre šírenie islamu do južnej Číny
a Mjanmarska (Barmy) boli útoky vojsk Kublajchána, ktorý rozširoval hranice svojho impéria v tejto oblasti aj prostredníctvom
vojakov turkického pôvodu, ktorí vyznávali islam.
Indonézia, ktorá má v súčasnosti 180 miliónov obyvateľov, je
krajinou s najvyšším počtom obyvateľstva vyznávajúceho islam.
Hlási sa k nemu okolo 90 percent obyvateľov. Ďalšou krajinou je
Malajzia s asi 65 percentným podielom vyznávačov tohto náboženstva. Naproti tomu v Thajsku, na Filipínach a v Kambodži je to asi
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len 5 percent obyvateľov. Náboženskou menšinou sú vyznávači
islamu aj v Mjanmarsku.
Priaznivé podmienky pre šírenie radikálneho islamu, vplyvu regionálnych gerilových a teroristických skupín a ich prepájania do
globálnej panislamistickej siete označovanej podľa riadiaceho centra ako al-Káida vytvárajú v krajinách juhovýchodnej Ázie problémy v kvalite štátnej správy ovplyvňujúce vzťahy medzi ústrednou
vládou a situáciou v provinciách. Vo všetkých štátoch pôsobia
regionálne ozbrojené skupiny, ktoré sa stále viac orientujú na dosiahnutie toho, aby sa z príslušného regiónu stal nezávislý štát.
Vývoj tak smeruje k dezintegrácii štátov. Vo veľkej väčšine sú to
islamistické skupiny, pričom sa islam stáva dôležitým identifikačným znakom boja za nezávislosť, výsledkom ktorého má byť
vznik islamského štátu. V tomto vývoji je obsiahnutý aj protest
proti tomu, ako ústredná vláda rieši ekonomické, sociálne a kultúrno-vzdelávacie problémy regiónov. Gerilové operácie skupín sú
vyjadrením radikálneho protestu, pričom je postavenie regiónov
a právomoci centra voči nim pociťované ako novodobý kolonializmus. Dôležitým cieľom radikálnych islamistických skupín je aj
zvrhnutie ústrednej vlády a nastolenie islamského štátu. Vzájomné
kontakty medzi týmito skupinami, posilňované pôsobením „Afgancov“, t.j. muslimov z rôznych štátov arabsko-islamského sveta
a z krajín juhovýchodnej Ázie, ktorí bojovali ako mudžahídi proti
intervencii ZSSR v Afganistane alebo neskôr na strane Talibanu
proti severnej koalícii. Dnes pôsobia ako inštruktori v rôznych
výcvikových táboroch vytvorených v jednotlivých oblastiach krajín
juhovýchodnej Ázie. Pôsobia aj ako spojky medzi bunkami teroristických organizácií. Niektorí z nich zakladajú firmy pre podnikanie
v najrôznejších oblastiach, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje časť prostriedkov, potrebných na financovanie činnosti teroristických skupín a buniek.
Takouto činnosťou sa zaoberal aj Muhammad Džamal Kalifa,
ktorý na Filipínach na ostrove Mindanao organizoval bunku alKáidy. Založil napríklad spoločnosť pre export a import ratanového nábytku s názvom Kalifa Trading Industries ako i ďalšie, napríklad ET Dizon Travel, Pyramid Trading a iné. Prostredníctvom
týchto spoločností sa presúvali do oblasti aj finančné prostriedky
z rôznych islamských nadácií financovaných najmä Saudskou Arábiou, pričom asi 20 z nich je pod priamou kontrolou saudskoarabskej tajnej služby. Ďalšími prispievateľmi sú aj niektoré emiráty
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z oblasti Perzského zálivu. Z týchto zdrojov sa vytvára aj sieť viacerých islamských mimovládnych organizácií (NGOs), akými sú
Svetové posolstvo islamskej múdrosti – Centrum Daw Imám alŠafí alebo Centrum pre medzinárodné vzťahy a informácie. Ich
prostredníctvom bola podporovaná činnosť organizácií a zakladanie buniek aj na iných filipínskych ostrovoch a za hranicami
Filipín.
V Mjanmarsku sa aktivity islamistických organizácií sústreďujú
na oblasť Arakanu a ich cieľom je vytvorenie nezávislého islamského štátu Arakan. Významným zdrojom pre financovanie týchto
akcií sú desaťtisíce muslimských emigrantov, ktorí žijú najmä
v južnom Bangladéši v oblasti Čitagongu. Títo založili Národnú
organizáciu rohingského Arakanu, ktorej súčasťou sú viaceré
skupiny. Napríklad jedna z najvýznamnejších, Organizácia rohingskej solidarity (ORS) je zložená z troch frakcií, ktoré majú kontakty s bangladéšskymi islamistickými organizáciami ako Džamá`at Islamíja a jej mládežnícka organizácia Islámí Čatra Šibir. Vo výcvikových táboroch ORS absolvujú výcvik aj mladí ľudia z tejto organizácie a ďalších skupín. Islámí Čatra Šibir je súčasťou siete islamistických mládežníckych organizácií na Strednom východe, v Pakistane a v juhovýchodnej Ázii. Na islamistických radikálov z Arakanu má vplyv aj ultraradikálna bangladéšska organizácia Hnutie
džihádu, ktorého vodca Fazlul Rahmán podpísal Vyhlásenie Jednotného islamského frontu z roku 1998 sformulovaného Usámom
bin Ládinom a ďalšími vodcami radikálnych islamistických organizácií [9]. Prostredníctvom islamistickej organizácie Harakat alMudžahiddún a ďalších sa mnohí arakanskí emigranti zapojili v Afganistane do bojov na strane Talibanu. Harakat al-Mudžahiddún
poskytuje ORS a Barmskej muslimskej únii inštruktorov pre výcvik
v partizánskom boji v horských podmienkach Arakanu.
V Thajsku sa gerilové a teroristické útoky radikálnych islamistov
proti provinčnej štátnej správe sústreďujú v provinciách Naratiwat,
Patani, Songkla, Jala a Satun, kde žije 80 percent muslimov.
Hlavným strediskom odporu je provincia Patani. Toto separatisticko-teroristické násilie má etnické a historické pozadie. V minulosti bolo významnou mocnosťou nezávislé Patanské kráľovstvo,
ktorého vazalom bol severomalajský štát Kelantan. Thajskí muslimovia sú etnickým pôvodom Malajci a ich etnicko-náboženská
identita je spojená prevažne s muslimskými oblasťami severnej
Malajzie. Prvou významnou organizáciou na juhu Thajska bolo
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Spoločenstvo Malajcov veľkého Patanska. Ďalšou je Patanský národnooslobodzovací front. V súčasnosti je to najmä Zjednotený
oslobodzovací front Patanska, od ktorého sa v roku 1995 odštiepila frakcia, ktorá si k pôvodnému názvu pridala nový prívlastok. Ideológiu a politickú stránku činnosti vyjadrujú pojmy ako náboženstvo, nacionalizmus a vlastenectvo označujúce smerovanie k strategickému cieľu, ktorým je vytvorenie nezávislého islamského štátu
Patansko. Hlavným riadiacim orgánom Nového zjednoteného oslobodzovacieho frontu Patanska je vedenie Rady ozbrojených síl,
ktorej sú podriadené regionálne ozbrojené skupiny. Podpora pre
činnosť tejto organizácie prichádza zo zahraničia, najmä z Malajzie
a Indonézie alebo z kriminálnej činnosti.
Podľa spravodajských informácií Zjednotený oslobodzovací
front Patanska sa v roku 1994 podieľal na bombovom útoku
Hizballáhu na budovu izraelského veľvyslanectva v Bangkoku.
Austrália v roku 1999 zintenzívnila rokovania s vedením thajskej
tajnej služby kvôli zaručeniu bezpečnosti Letných olympijských
hier v Sydney. Okrem spomínanej islamistickej organizácie pôsobia
v súčasnosti na juhu Thajska, najmä v jeho Patanskej provincii, dve
radikálne organizácie, ktoré sú aj v pozadí zvýšenej teroristickej
aktivity od roku 2003. Je to Zhromaždenie bojovníkov za Patansko
a Gerakan Mudžahiddún Islam Pattani. Významnými boli útoky
tejto organizácie z roku 2003 na tábory thajskej kráľovskej armády,
hlavným cieľom ktorých bolo zmocniť sa zbraní a munície. K ich
vystupňovaniu došlo 28. apríla 2004, keď v provinciách Patani, Jala
a Songkla zaútočilo na 12 cieľov 108 teroristov vyzbrojených prevažne mačetami a nožmi. Išlo v podstate o samovražedné útoky.
Všetci útočníci boli zabití a pritom zahynulo aj päť príslušníkov
armády. Pokračujú aj drobné útoky v mestách vo dvojici na motocykli, kde ten, kto sedí za vodičom, má v ruke pištoľ alebo mačetu
a zavraždí vybranú osobu. Tieto vražedné útoky sa sústreďujú
najmä na predstaviteľov miestnej štátnej správy alebo budhistických mníchov. K takémuto spektakulárnemu vražednému útoku
došlo 29. mája 2004, keď teroristi odrezali zaživa 63-ročnému budhistovi hlavu. [4, s. 12]
V tom čase však už juhothajské provincie mali za sebou približne štyri mesiace permanentného násilia, ktoré si do konca leta
vyžiadalo takmer 300 obetí. Situácia sa dokonca vyostrila natoľko,
že v niektorých oblastiach tohto regiónu bol vyhlásený výnimočný
stav. Závažnosť nepokojov, ktoré prerástli do dlhodobej krízy, si
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uvedomila aj thajská vláda: v lete navštívil juh krajiny premiér
Thaksin Šinavatra. Už predtým boli do oblasti vyslané početné bezpečnostné sily, aby rozšírili rady miestnych jednotiek. No zákroky
thajskej armády a celkovo jej konanie boli často na hranici únosnosti, za čo si vyslúžila kritiku nielen miestnych obyvateľov, ale
i zahraničia. Podľa mnohých pozorovateľov práve tvrdý prístup
vlády spôsobil eskaláciu a nie potlačenie násilia [5]. Azda i preto
nepokoje pokračovali, pričom v apríli roku 2005, teda v čase
uzávierky tejto publikácie, už mali na svojom konte približne 700
obetí. Dá sa pritom očakávať, že destabilizácia tejto časti Thajska
bude pretrvávať. Zároveň ale bude podľa všetkého pokračovať
i protikampaň thajskej vlády, o čom svedčia slová premiéra z polovice februára krátko po pre neho víťazných parlamentných
voľbách, podľa ktorých je pripravený do štyroch rokov povstanie
muslimských radikálov na juhu krajiny úplne zastaviť [3].
Obdobným prípadom je juh Filipín – ostrov Mindanao – kde
pôsobí známa gerilovo-teroristická organizácia Islamský front
oslobodenia Moro (IFOM). Strategickým cieľom jeho úsilia je vytvorenie islamskej republiky na ostrove Mindanao, kde žije väčšina
muslimskej menšiny obyvateľov Filipín. Ideologickým obsahom
ich úsilia je uvedenie do praxe božského práva šaríja a mobilizácia
k džihádu na obranu a boj proti nepriateľom islamu. V tomto prípade proti nadvláde kresťanskej väčšiny. Podľa spravodajských
informácií má organizácia asi 15 tisíc ozbrojencov, ktorí sú organizovaní v jej vojenskom útvare známom ako Islamské ozbrojené sily
Bangsamoro. Politické aj vojenské centrum organizácie je najmä
v tábore Abú Bakr as-Sidkí. Súčasťou IFOM je aj do značnej miery
utajovaná Skupina pre zvláštne operácie, zložená najmä z mladých
ľudí bez rodinných záväzkov, ktorí absolvovali špeciálny spravodajský a teroristický výcvik.
Ďalšou ozbrojenou teroristickou partizánskou skupinou islamských radikálov na Filipínach je Skupina Abú Sajáfa (Skupina otca
meča). Na čele najvyššieho vedenia je kalif a osem ďalších duchovných autorít. Známym kalifom tejto organizácie bol Abdulrazak Džandžaláni, zastrelený v prestrelke filipínskou políciou. Jej súčasťou sú aj špeciálne skupiny Molláh a Mudžahídat, ktoré sú
vycvičené pre bombové útoky a gerilu v mestách. Finančná podpora pre skupinu prichádza zo zahraničia najmä prostredníctvom
rôznych charitatívnych organizácií a nadácií a zabezpečujú ju ľudia
z iných organizácií alebo buniek al-Káidy. Táto podpora je doplňo442
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vaná ziskami z kriminálnej činnosti, ako sú únosy, vraždy, vydieranie a vo svojej činnosti využívajú bombové útoky a sústreďujú sa prevažne na masakrovanie kresťanov a únosy turistov. Ich
proklamovaným politickým cieľom je vytvorenie islamského štátu
na ostrove Mindanao. Jedno zo svojich centier majú na ostrove
Basilan.
Najvýznamnejšou aktivitou tejto skupiny za uplynulé mesiace
bolo zosnovanie trojice atentátov vo februári 2005, pri ktorých zomrelo 12 ľudí a asi 140 ďalších sa zranilo. Podľa vyhlásenia vodcu
skupiny Abu Solaimana, ktoré poskytol miestnemu rádiu krátko po
atentátoch, malo ísť o odvetu za vtedy prebiehajúcu operáciu filipínskej armády a „darček k sviatku svätého Valentína“ pre prezidentku Gloriu Arroyovú [2]. V tom čase totiž miestna armáda
v počte asi 5 tisíc vojakov uskutočňovala akciu proti približne 800
členom Skupiny Abú Sajáfa na juhofilipínskom ostrove Jolo.
V Indonézii je typickou separatistickou organizáciou, ktorá sa
identifikuje s vytvorením nezávislého štátu v oblasti Acehu na
Sumatre pri uplatnení radikálnej interpretácie islamu, už v prvej
časti spomínané Gerakan Aceh Merdeka – GAM (Hnutie slobodného Acehu). Jeho zakladateľom bol v druhej polovici 70-tych
rokov Hasan diTiro, ktorý pred prenasledovaním indonézskymi
bezpečnostnými silami emigroval do Švédska. Táto skupina sa delí
na rôzne frakcie. Niektoré z nich sa osamostatnili, ako napríklad
Front mudžahídov islamského Acehu. Jeho vodca Fauzí Hazbi
patrí medzi kritikov diTira, ktorého kritizuje z pozície ešte radikálnejšieho postupu a radikálnejšieho islamizmu. DiTira jeho kritici
obviňujú, že je viac Európanom a že sa vo Švédsku oženil so
židovkou [11, s. 252]. Vojenská zložka hnutia sa vo svojej taktike
sústreďuje najmä na získanie kontroly nad čo najväčším počtom
dedín, zabíjanie indonézskych vojakov a policajtov, ničenie štátnych
škôl a vraždy učiteľov. Svojimi kontaktmi na iné skupiny, akými sú
Džamá`at islamíja a Kampulan mudžahiddún Malaisia, sa aj GAM
včlenila do regionálnej teroristickej siete v juhovýchodnej Ázii.
Hazbí mal kontakty s viacerými agentmi al-Káidy, napríklad s Umarom al-Farúkom a Ajmánom Zawahírím. V susednej Malajzii sa
radikálni islamisti sústredili jednak v legálnej islamistickej strane
Islamská strana Malajzie, ktorá dosahovala najväčšie úspechy v severomalajskom štáte Kelantan a v pololegálnej organizácii Kampulan mudžahiddún Malaisia. Okrem toho v Indonézii vytvorili
v 60. rokoch islamskí duchovní Abdalláh Sungkar a Abú Bakr Bašir
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základy organizačnej siete Džamá`at islamíja. V roku 1978 boli
v Indonézii zatknutí a o štyri roky neskôr po svojom prepustení
z väzenia emigrovali do Malajzie29. Ešte radikálnejšou islamistickou, doslova bojovou skupinou je Laškar Mudžahiddún a skupina
Laškar Džundulláh, ktoré sa okrem iného stali známymi vražednými útokmi na kresťanské komunity v Indonézii. Pôsobia ako vojenské zložky organizácie Džamá`at islamíja. Radikálni islamskí duchovní v Indonézii v spolupráci s Abú Bakrom Bašírom založili
Radu mudžahídov Indonézie [1, s. 140]. Podľa niektorých zdrojov
v jej organizačnom rámci pôsobí okolo sto radikálnych islamistických skupín. V regionálnej teroristickej sieti Juhovýchodnej Ázie sú
Džamá`at islamíja a Kampulan mudžahiddún Malaisia najvýznamnejšími faktormi prepojenia rôznych militantných skupín do teroristickej siete.

Záver
Na záver je potrebné ešte raz pripomenúť, že juhovýchodná Ázia
ponúka celý komplex bezpečnostných problémov, z ktorých
mnohé neboli v tejto kapitole spomenuté, prípadne detailnejšie
analyzované. Uvedené bezpečnostné riziká však autori pokladajú
za v súčasnosti najzávažnejšie hrozby, ktoré môžu nadobudnúť
globálny charakter. Neznamená to však, že ďalším krízovým oblastiam resp. fenoménom nie je potrebné venovať rovnakú, či azda za
istých okolností aj väčšiu pozornosť.
ZDROJE

29Abú Bakra Bašíra odsúdil
3. marca 2005 indonézsky
súd v Jakarte na 2,5 roka
odňatia slobody nepodmienečne za účasť na príprave
atentátov na ostrove Bali
v roku 2002 – pozn. aut.
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Severovýchodná Ázia
– región napätí

III

Peter BREZÁNI

Úvod
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Úvod
Severovýchodná Ázia30 je regiónom, ktorý v posledných desaťročiach čelil viacerým výzvam. Tieto boli spojené s reštrukturalizáciou a modernizáciou ekonomík, pokračujúcou jadrovou krízou na
Kórejskom polostrove, stále sa zostrujúcim napätím medzi Čínou
a Taiwanom, či novými bezpečnostnými hrozbami.
Zdrojom napätia a neistoty bol v roku 2004 opäť severokórejský režim, ktorý nielenže odmietal spolupracovať v rámci šesťstranných rozhovorov31, ale navyše začiatkom roka 2005 oznámil, že vlastní jadrovú zbraň. Samozrejme sa tým vyhliadky na vyriešenie už aj tak dosť komplikovanej jadrovej krízy odďaľujú
a v dôsledku stálej nedôvery medzi Pchjongjangom a Washingtonom nemôžme ani zo žiadnym výrazným zlepšením v blízkej
budúcnosti počítať.
V Japonsku pokračovala diskusia o základných bezpečnostných
prístupoch pre 21. storočie, ktorá pramení z meniaceho sa bezpečnostného regionálneho a globálneho prostredia. Diskusia vyvrcholila prijatím novej bezpečnostnej stratégie. Japonsko ako jedna
z hospodárskych veľmocí už nechce zohrávať v bezpečnostných
a obranných otázkach vedľajšiu úlohu, čo potvrdzuje aj jeho silnejúca snaha o získanie miesta v Bezpečnostnej rade OSN či predĺženie prítomnosti japonských jednotiek v Iraku. Japonsko navyše pokračovalo v diskusii o novelizácii svojej pacifistickej ústavy. Čína sa
podobne ako Japonsko snaží hrať dôležitejšiu rolu v globálnom
prostredí, ale má na to samozrejme iné pohnútky. Zrevidovala svoju doterajšiu obrannú stratégiu a v novom dokumente zohľadňuje

30Pre potreby štúdie si autor
geograficky zadefinoval región Severovýchodnej Ázie
nasledovne: Čína, Japonsko,
Severná Kórea a Južná Kórea
– pozn. aut.
31Šesťstranné rozhovory sú
fórom pre vyriešenie nukleárnej krízy na Kórejskom
polostrove. Zúčastňujú sa
ich Severná a Južná Kórea,
USA, Čína, Japonsko a Rusko – pozn. aut.
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nové hrozby a spôsoby reakcie na nich. Vo vzťahu k Taiwanu prijala rázne opatrenia prijatím Zákona proti oddeleniu (Anti-Secession
Act), ktorý by legitimizoval vojenský zásah v prípade akýchkoľvek
snáh o nezávislosť.

Kórejský polostrov – determinant bezpečnostnej
situácie v Severovýchodnej Ázii
Ministerstvo zahraničných vecí Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky (KĽDR) 10. februára 2005 ohlásilo, že vlastní jadrové
zbrane, ktoré „použije výhradne na účely obrany“ a že „pozastavuje svoju účasť na šesťstranných rozhovoroch na vopred neurčitú dobu“. Toto vyhlásenie – aj vzhľadom na dovtedajší, pre
KĽDR pozitívny vývoj – prekvapilo všetky zainteresované mocnosti. Ako sa uvádza vo vyhlásení, KĽDR iba reaguje na nepriateľskú politiku druhej Bushovej administratívy, jej snahu o izoláciu krajiny a o zmenu režimu. Severokórejčania tvrdia, že dôvodom sú nedávne vyhlásenia vysokých predstaviteľov administratívy USA. V inauguračnom prejave 20. januára však George
Bush Severnú Kóreu nespomenul vôbec a v Správe o stave únie
ju spomenul iba okrajovo, keď povedal: „... že bude spolupracovať
s vládami v Ázii, aby presvedčili KĽDR zbaviť sa svojho jadrového programu“ [4]. Navyše jeho rétorika bola omnoho miernejšia ako v roku
2001, keď KĽDR zaradil na os zla. Prečo sa potom KĽDR odhodlala k tomuto kroku? Možno malo severokórejské vedenie na
mysli vyhlásenie ministerky zahraničných vecí Condoleezzy Riceovej, ktorá označila Severnú Kóreu za poslednú baštu tyranie
[3], alebo návštevu amerického vyslanca Michaela Greena v Južnej
Kórei, Japonsku a Číne, kde sa údajne vyjadril, že Severná Kórea
predala obohatený urán Líbyi v roku 2001 [3]. Odstúpením od
rozhovorov, ale nie ich definitívnym zrušením, sa zrejme KĽDR
snaží o získanie času a dúfa, že môže z ďalších rozhovorov vyťažiť niečo viac.
Keďže detaily týkajúce sa jadrového programu už boli spracované v minuloročnej edícii Panorámy a relevantné informácie
týkajúce sa súčasného stavu neexistujú, v ďalšej časti sa budem
venovať šesťstranným rozhovorom, ktoré pri riešení tejto otázky budú s najväčšou pravdepodobnosťou zohrávať dôležitú
úlohu.
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Je multilaterálne fórum riešením?
Už v počiatkoch krízy bolo zrejmé, že Severná Kórea sa snažila
vyriešiť jadrovú krízu výhradne bilaterálne s USA.32 Spojené štáty
to však odmietli a navrhli multilaterálne riešenie jadrovej krízy.
Pôvodný návrh počítal z rokovaniami vo formáte P5+5 (päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN plus Kórejská republika,
Japonsko, Európska únia, Austrália a KĽDR). Tento návrh však
severokórejská strana rázne zamietla, pričom zdôraznila, že nikdy
nebude súhlasiť, aby sa táto otázka riešila na multilaterálnom fóre.
Vo februári 2003 navrhol juhokórejský prezident, že Peking by bol
ideálnym miestom pre uskutočnenie mnohostranných rozhovorov,
ktoré by zahŕňali USA, Čínu, Japonsko, Južnú a Severnú Kóreu.
Čína s návrhom súhlasila a predostrela ho KĽDR. Aj keď tá návrh
zamietla, Čína ponúkla ako alternatívu trilaterálne stretnutie Čína –
USA – KĽDR. Pchjongjang však naďalej trval na svojom a požadoval výhradne bilaterálne rokovania s USA. Až na nátlak Číny
severokórejská strana pristúpila na schôdzku v tomto formáte.33
Ani tento krok však neznamenal definitívny súhlas s viacstranným
riešením jadrovej krízy. Na prvom stretnutí v apríli 2003 vedúci
severokórejskej delegácie požiadal o bilaterálnu schôdzku s USA.
Keďže delegácia USA túto požiadavku rezolútne odmietla, KĽDR
oficiálne ukončila svoju účasť na stretnutí. Pekingským predstaviteľom sa však podarilo prehovoriť severokórejskú delegáciu,
aby sa pred odchodom zúčastnila aspoň bilaterálnej schôdzky s čínskym ministrom zahraničných vecí. Ten si zároveň dohodol na rovnaký termín schôdzku i s delegáciou USA. Po uvedení severokórejskej delegácie uviedol aj americkú a formálne ohlásil trilaterálne
stretnutie. Teda delegácie sa v tomto formáte stretli iba prvý a tretí
deň. Toto stretnutie však neprinieslo očakávaný efekt, skôr celý
proces posunulo späť.34
Aj napriek tejto skutočnosti sa Čína nevzdávala a začala intenzívnejšie komunikovať s viacerými stranami. Výsledkom tejto činnosti bol súhlas Pchjongjangu s účasťou na šesťstranných rozhovoroch v auguste 2003. Augustové rozhovory boli o niečo lepšie ako tie aprílové. Delegácia USA získala limitované povolenie na
krátku bilaterálnu schôdzku s KĽDR, čo vlastne pomohlo presvedčiť Severnú Kóreu k účasti na rokovaniach. V konečnom
dôsledku však prvé kolo šesťstranných rokovaní neprinieslo želaný
efekt a na ďalšie kolo sa čakalo pol roka.

32Vyplýva

to zo skutočnosti,
že KĽDR považuje USA za
svojho úhlavného nepriateľa, ktorý má celú krízu na
svedomí – pozn. aut.

33Pomohlo

tomu aj dočasné
uzavretie ropovodov z Číny
z „technických“ príčin –
pozn. aut.

34Počas

prvého dňa vedúci
severokórejskej delegácie
povedal vedúcemu americkej delegácie: „Stále nás podozrievate, že vlastníme jadrové zbrane. Som tu, aby
som vám povedal, že ich
máme“ [5, s. 6].
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Druhé kolo šesťstranných rozhovorov sa uskutočnilo vo februári 2004. Ani to však neprinieslo očakávané výsledky. Aktéri
nedospeli k žiadnemu spoločnému vyhláseniu. Peking však pripravil vyhlásenie, ktoré zdôraznilo, že participanti sa zhodli na
ustanovení pracovnej skupiny, ktorá sa mala stretnúť pred tretím
kolom, ktoré naplánovali na jún.
V poradí tretie kolo rokovaní sa uskutočnilo podľa plánu. Najväčším rozdielom oproti predchádzajúcim stretnutiam bola zmena
postojov USA a KĽDR, delegácie ktorých prišli s konkrétnymi
ponukami. Nešlo však o žiaden strategický krok, ale iba malú zmenu taktiky. Spojené štáty ponúkli výmenou za ukončenie jadrových
aktivít, povolenie inšpekcií a záväzok eliminovať jadrový program
dodávky paliva, bezpečnostné záruky a zrušenie niektorých sankcií.
KĽDR bola tiež špecifickejšia vo svojich požiadavkách a žiadala za
splnenie požiadaviek záväzok USA zrušiť sankcie, dodávku energie a odstránenie Severnej Kórey zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus [16]. Výsledkom stretnutia však bola iba dohoda,
že sa participanti opäť stretnú v septembri. K ďalšiemu stretnutiu
však nedošlo. Septembrové stretnutie bolo posunuté na február
a to sa z už spomenutých dôvodov nekonalo.
Multilateralizmus zatiaľ výrazný pokrok nepriniesol. Idea pretransformovať šesťstranné rozhovory na pravidelné severoázijské
multilaterálne fórum je v súčasnosti v nedohľadne, aj keď nie je
stratená. Dnes, keď celý svet tlačí na Severnú Kóreu, existujú dve
možnosti. Buď Severná Kórea bude v jadrovom programe pokračovať a začne jadrové zbrane testovať, alebo sa vráti k rokovaniam. Prvá možnosť je nanajvýš nepravdepodobná, nakoľko by
toto rozhodnutie vyvolalo pomerne jednoznačnú reakciu od všetkých zainteresovaných, Čínu ako najbližšieho spojenca nevynímajúc. Vojenský zásah je z najväčšou pravdepodobnosťou vylúčiteľný. Jednak z dôvodu, že Severná Kórea vlastní pomerne rozsiahly konvenčný potenciál a po druhé, že USA, majú dosť starostí
s Irakom či Iránom, Japonsko nemá dostatočné vojenské spôsobilosti, Južná Kórea sa na útok sama neodhodlá a je nanajvýš nepravdepodobné, že by sa k vojenskému riešeniu uchýlila Čína.
Druhou možnosťou je prinútiť KĽDR vrátiť sa k rokovaciemu
stolu. Tu ako pri predchádzajúcich kolách bude zohrávať veľkú
rolu Čína, ktorá je však naďalej vnútorne nejednotná. Aj keď kolaps KĽDR by pre Čínu znamenal záplavu utečencov, prípadné
zjednotenie by zvýšilo vplyv USA v regióne. Nielen Čína, ale všetky
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zainteresované strany musia prehodnotiť svoju politiku, prípadne
stratégiu voči Severnej Kórei. Podobne je potrebné zmeniť i obsahovú náplň mnohostranných rozhovorov, ktoré boli doteraz výhradne zamerané na jadrový program. Možno by multilaterálnemu
fóru pomohli aj komplementárne bilaterálne stretnutia. USA by
mali navyše viac konzultovať svoje ďalšie kroky na polostrove so
svojimi najbližšími spojencami. Teda postup piatich spojencov musí byť jednotný a koordinovaný, inak sú vyhliadky multilaterálneho
riešenia mizivé. Naviac návrh nového modelu musí prísť čo najskôr, keďže Severná Kórea má zatiaľ čas na ďalší rozvoj svojho
potenciálu zbraní hromadného ničenia.

Japonsko
„Japonsko nechce vrátiť minulosť, chce sa len stať podstatným
komponentom východoázijského bezpečnostného prostredia,
ktorý bude v 21. storočí schopný nielen jasne artikulovať svoje záujmy, ale ich aj presadzovať.“ [13] Táto veta už bola napísaná
v minuloročnej Panoráme, avšak úplne charakterizuje vývoj v Japonsku v roku 2004 a na začiatku roku 2005. Dôvodom sú stále sa
meniace globálne, ale najmä regionálne prostredie. Okrem severokórejského jadrového a balistického programu rastú japonské obavy i z Číny a jej rapídne rastúceho ekonomického, politického i vojenského vplyvu. Tieto obavy potvrdilo i vniknutie čínskej jadrovej
ponorky do teritoriálnych vôd Japonska v novembri 2004. [7] Navyše Japonsko je jedinou mocnosťou v regióne, ktorá nevlastní jadrovú zbraň.
Bezpečnostno-politická diskusia v roku 2004 sa už nezaoberala
len interpretáciou respektíve novelizáciou japonskej tzv. pacifistickej ústavy. Paralelne prebiehala i diskusia o obrannej politike. Chrbtovou kosťou japonskej národnej bezpečnosti bola doteraz dohoda o vzájomnej bezpečnosti z USA. Aj keď tento systém fungoval
(až na pár výnimiek) bezproblémovo, zmeny v regionálnom prostredí vyžadovali, aby Japonsko urobilo krok vpred.
Japonsko preto zrevidovalo svoju bezpečnostnú a obrannú politiku a v decembri 2004 prijala japonská vláda nové smernice týkajúce sa obranej politiky pre nasledujúcich 10 rokov – tzv. Draft
národného obranného programu (National Defense Program
Outline – NDPO) [11] a Strednodobý program obrany (Mid-Term
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Defense Program – MTDP) [11] pokrývajúci obdobie piatich rokov a zameraný na budovanie armádnej infraštruktúry. Ak sa
podarí zrealizovať zámer týchto dokumentov, bude to pre japonskú bezpečnostnú a obrannú politiku pravdepodobne znamenať
novú éru.
V poradí tretia revízia NDPO vniesla do bezpečnostnej a obrannej stratégie Japonska nové prvky. Po prvýkrát definuje základné
princípy japonskej bezpečnostnej politiky – zabrániť priamemu
ohrozeniu ostrovov a zintenzívniť spoluprácu, ktorá má prispieť
k stabilizácii medzinárodného bezpečnostného prostredia. Čo je
dôležité, v NDPO sa kladie rovnaký dôraz na účasť Jednotiek
vlastnej obrany (Self-Defense Forces – SDF) v medzinárodných
operáciách, ako aj pri obrane ostrovov. S týmto dôležitým a novým
prvkom japonskej bezpečnostnej politiky súvisí i aktivita vlády,
ktorá predložila návrh na novelizáciu Zákona o SDF, ktorý by
zabezpečil aktívnejšiu rolu SDF v multilaterálnych mierových
operáciách.
NDPO zdôrazňuje i zachovanie silnej americko-japonskej aliancie, keď tvrdí, že „Japonsko dosiahne ciele, ktoré si zadefinovalo
v stratégii, okrem iného i tým, že bude ďalej rozvíjať úzku spoluprácu so Spojenými štátmi, ktorá plní i naďalej dôležitú úlohu
v prevencii a reakcii na nové bezpečnostné hrozby“ [11]. Tento
bod je zaujímavý predovšetkým kvôli tomu, že zatiaľ čo väčšina
európskych a ázijských spojencov sa odkláňa od USA a uchyľuje sa
k vytváraniu regionálnych spojenectiev, Japonsko naďalej považuje
spojenectvo s USA za kľúčový prvok svojej bezpečnosti.
Podstatným faktom je, že v NDPO je zdôraznené, že Japonsko
sa naďalej bude správať podľa základných princípov svojej obrannej politiky vrátane tzv. „senshu boei“, teda postoja výhradne zameraného na sebaobranu, troch nenukleárnych princípov a udržania civilnej kontroly. Bude sa snažiť o vybudovanie obranných spôsobilostí schopných rýchlej reakcie, mobilných, flexibilných a viacúčelových, ktoré budú podporované kvalitnou technológiou
a spravodajskými kapacitami.
Japonsko si stanovilo jasný cieľ. Je však schopné ho dosiahnuť?
Táto otázka je v súčasnosti ťažko zodpovedateľná. Zmena vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Rozpočet MTDP pre roky 2005 –
2009 predstavuje položku vo výške 24,3 trilióna jenov [11]. Pre
dosiahnutie cieľov NDPO a MTDP je potrebná rozsiahla modernizácia súčasného potenciálu, vybudovanie infraštruktúry pre rake452
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tovú obranu, letectva, námorníctva, technického zabezpečenia
apod. Jednoducho zoznam je dlhý a finančne nákladný. Na druhej
strane ani v NDPO, ani v MTDP nie je uvedené, ako sa budú tieto
rozsiahle zmeny financovať [21]. Aj keď sa v NDPO uvádza, že
časť finančných prostriedkov môže byť alokovaná redukciou rozpočtu SDF, je otázne, či ušetrené prostriedky budú postačujúce.
Otázne je i to, či snaha Japonska zohrávať dôležitejšiu úlohu v regionálnom bezpečnostnom prostredí nespôsobí zhoršenie vzťahov z jeho bezprostredným okolím, ktoré určite nezabudlo na
japonskú militaristickú minulosť. Japonsko teda čelí v najbližších
5 rokoch výzve, ktorá ukáže, či ciele stanovené v NDPO a MTDP
sú realistické a či tieto ciele dokáže preniesť do praxe.

Čína a jej nová obranná stratégia
Regionálny aj globálny význam a vplyv (nielen ekonomický) Číny
v poslednom období výrazne vzrastá. V roku 2004 bola Čína
aktívnejšia v regionálnych a globálnych multilaterálnych bezpečnostných procesoch. Čínske ozbrojené sily boli zapojené v misiách
OSN, Čína hostila šesťstranné rozhovory týkajúce sa jadrovej
otázky na Kórejskom polostrove, angažovala sa v rámci samitu
ASEAN atď. Pokračovala v budovaní svojej armády a podobne
ako Japonsko zrevidovala svoj bezpečnostný koncept, ktorý však
na rozdiel od toho japonského vychádza z iných základov. Čínska
obranná stratégia (piata od roku 1995), ktorá bola oficiálne zverejnená 27. decembra 2004 [10], zdôrazňuje nespokojnosť Číny
s hegemóniou USA a vyzdvihuje dôležitosť multilateralizmu. Na
rozdiel od predchádzajúcich je tento strategicky dokument obsiahlejší a detailnejší. Prínosnejšie však je, že poskytuje konkrétnu
koncepciu bezpečnostnej stratégie Číny.
Stratégia ponúka jasnejší a systematickejší pohľad na čínsku perspektívu bezpečnostnej situácie. Sústreďuje sa najmä na štyri výzvy,
ktoré budú mať pre budúcnosť čínskej bezpečnostnej situácie najzásadnejší význam.
 tendencie Taiwanu osamostatniť sa;
 globálne technologické rozdiely v rámci ozbrojených síl;
 ekonomické riziká spojené z globalizáciou;
 stále pretrvávajúca hegemónia USA.
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Stratégia sa pravdepodobne snaží i o redefiníciu úlohy čínskej
národnej obrany, ktorá je definovaná vo „veľkej stratégii“ (Grand
Strategy). V tej je jasne naznačená prepojenosť bezpečnosti s hospodárstvom. V novej obrannej stratégii je uvedené, že „...čínska
obranná stratégia je podriadená a slúži rozvoju krajiny a bezpečnostnej
stratégii.“ [8] Táto zmena by nemala byť vnímaná len ako rétorická,
ale skôr ako náznak, že Čína mieni zvýšiť svoju úlohu v bezpečnosti ako svetová mocnosť.
Stratégia sa sústreďuje i na reformu ozbrojených síl a poskytuje
hlavné body, ktoré by mali viesť k transformácii čínskej armády.
Ide o prechod od mechanizácii k informatizácii, vybudovanie mocnej armády prostredníctvom vedy a technológie, prehĺbiť prebiehajúcu reformu, zvýšiť bojaschopnosť armády
Aj keď nový koncept vo svojej podstate volá po multilateralizme, Čína sa tak očividne v roku 2004 nesprávala. Skôr sa snažila
i naďalej pôsobiť ako protiváha USA. V prípade nuklearizácie
Iránu, keď sa USA a EÚ snažili vyriešiť túto otázku, čínsky minister zahraničných vecí navštívil Teherán a vyhlásil, že Čína bude
proti akejkoľvek snahe priviesť otázku jadrového programu do
OSN [14]. Je viac ako isté, že išlo len o zaistenie niekoľko miliónových obchodov s ropou a plynom, ktorý je pre Čínu určite
dôležitejší ako podpora sankcií voči Iránu. Navyše, Čína má problémy so svojou moslimskou menšinou v západných provinciách
a možno potrebuje Irán pre stabilizáciu tejto situácie.
Podobne je to s jej strategickými a ekonomickými záujmami
v Sudáne. [9] Čínske rozsiahle investície do energetiky môžu predstavovať jeden z dôvodov prečo sa Čína nesnaží dostať otázku porušovania ľudských práv a násilia voči obyvateľstvu v Darfúre pred
Bezpečnostnú radu OSN.
V neposlednom rade ide o otázku nuklearizácie kórejského
polostrova. Eliminácia režimu Kim Čong-ila by mala byť teoreticky spoločným cieľom Číny i svetového spoločenstva. Čína sa
však správa, ako keby za situáciu na polostrove boli okrem
KĽDR zodpovedné i USA. Zatiaľ čo navonok žiada obe strany,
aby boli flexibilnejšie, počas návštevy predsedu severokórejského parlamentu v Číne v októbri 2004 prezident Hu rokoval
o užšej spolupráci a koordinácii v regionálnych a globálnych
otázkach. [12]
Čína očividne túži po medzinárodnej akceptácii a rešpekte ako
svetová mocnosť. Kým však nevyrieši svoj konflikt s Taiwanom
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mierovými prostriedkami, nebude aktívnejšia v otázke jadrového
programu KĽDR a neukončí svoju podporu Iránu, nepodarí sa jej
svoje ambície naplniť.

Čína verzus Taiwan a USA
Od marca 2004, kedy opäť vyhral prezidentské voľby na Taiwane
Čen Šui-bian, ktorý vo svojej kampani obhajoval princíp tzv. taiwanskej identity a zbavovania sa čínskych vplyvov [18], stala sa
otázka Taiwanu zasa rezonujúcou témou v čínsko-taiwanských
vzťahoch. Tento problém sa stal i hlavným zdrojom negatívneho
postoja Spojených štátov voči ČĽR. Súviselo to najmä so zaradením taiwanských snáh o nezávislosť medzi hlavné ohrozenia
ČĽR do novej obranej stratégie a prijatím zákona o obrane územnej celistvosti (teda proti odtrhnutiu Taiwanu). Inými slovami, otázka Taiwanu je hlavnou prekážkou prehlbovania čínsko-americkej
strategickej spolupráce.
Problém Taiwanu bol pôvodne relatívne jednoduchý domáci
problém, ktorý bol dôsledkom občianskej vojny v Číne. Studená
vojna spravila z tohto zdanlivo malého problému komplexný problém medzinárodných vzťahov. Komplexnosť v tomto prípade definujú dve veličiny: zainteresovanosť cudzieho štátu (USA) a nejasnosť medzinárodného statusu Taiwanu.
Aj napriek určitým rozporom počas studenej vojny medzi USA
a ČĽR v otázke Taiwanu obe strany sa v podstate zhodli na tzv.
troch základných princípoch35, ktorých hlavnou myšlienkou bola
„jedna Čína“ ako základný pilier. Takisto ani vtedajší taiwanskí lídri
neprejavovali žiadne známky snáh o získanie nezávislosti. Relatívny
pokoj v regióne bol výsledkom troch faktorov: USA považovali
Čínu za strategického partnera voči ZSSR; Čína sa sústredila na
svoj ekonomický rozvoj a Taiwan pre ňu predstavoval sekundárny
problém; a samotný ostrovný štát bol pod kontrolou dynastie
Čang, ktorá presadzovala princíp „jednej Číny“ [15, s. 7]. Po
skončení studenej vojny sa však situácia zmenila a stabilita Taiwanu
bola dlhodobo neudržateľná. Koniec studenej vojny znamenal
zmenu štruktúry mocností z bipolárnej na unipolárnu s USA ako
hlavnou superveľmocou, ktorá si pochopiteľne svoju dominanciu
chcela udržať. Čína sa pri svojom raste a vplyve stala skôr potenciálnym protivníkom ako strategickým partnerom. V tomto kon-

35V decembri 1978 prijali
USA požiadavku Číny pre
nadviazanie oficiálnych diplomatických stykov. Ide o tri
základné princípy tzv. Three
Communiques, na základe
ktorých sa USA počas normalizácie vzťahov zaviazali,
že prerušia oficiálne diplomatické styky s Taiwanom,
odstúpia od obranej zmluvy
s Taiwanom a stiahnu svoje
jednotky z ostrova – pozn.
aut.
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36Aj keď USA súhlasili pri
nadviazaní oficiálnych diplomatických stykoch s tzv.
troma základnými princípmi, prijali i zákon, ktorý autorizoval komerčné, kultúrne i iné aktivity USA s Taiwanom., text prístupný na
[20].
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texte sa strategická dôležitosť Taiwanu postupne pre obe krajiny
zvyšovala. Okrem hegemónie USA stále rastúci ekonomický a politický vplyv Číny viedol k dôležitým zmenám súvisiacich s otázkou tohto ostrovného štátu, t.j. Taiwan sa stal viac ekonomicky
závislý na Číne a tým pádom i zraniteľnejší. Čína sa po opätovnom
pripojení Macaa a Hong Kongu logicky sústredila na reunifikáciu
s Taiwanom a Taiwan vykročil do nového obdobia tzv. západnej
demokracie.
Tieto všetky faktory logicky vyvolávali napätie v regióne. To
súčasné je, ako už bolo spomenuté, dôsledkom výsledku prezidentských volieb. Na rozdiel od volieb v roku 2000, kedy získal
kandidát Demokratickej progresívnej strany (Democratic Progressive
Party) 39 %, keď sa sústredil viac na ekonomickú reformu než na
získanie nezávislosti, v roku 2004 získala viac ako 50 % s agendou
„taiwanskej identity“ [19]. Práve otázka tzv. taiwanskej identity
vyvolala obavy čínskej strany, ktorá si ju logicky spájala s taiwanskou nezávislosťou. Aj keď sa po taiwanských parlamentných
voľbách v decembri tieto obavy nepotvrdili, keďže voľby vyhrali
strany tzv. Pan-Blue bloku, ktoré odmietajú nezávislosť, Peking
v decembri oznámil, že príjme tzv. Zákon proti oddeleniu (AntiSecession Law), jasne namierený proti akejkoľvek snahe Taiwanu
o získanie nezávislosti. Tento zákon bol prijatý 14. marca 2005 [1]
a zaväzuje Čínu použiť silu, ak sa akákoľvek časť jej teritória
(rozumej Taiwan) bude chcieť oddeliť. Tento zákon v podstate
plní dve funkcie. Slúži ako propaganda a zároveň ako diplomatická
páka na USA. Ako propaganda pripravuje čínsky ľud na možnosť
vojny s Taiwanom a ako diplomatická páka bude slúžiť v prípade,
keď USA budú zdôrazňovať svoju povinnosť vyplývajúcu zo
Zákona o vzťahoch s Taiwanom (Taiwan Relations Act)36 – udržovať si kapacity na ubránenie pri použití sily alebo iných hrozieb,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo sociálno-ekonomický systém
Taiwanu.
Vývoj v decembri 2004 tak predstavuje určitý posun smerom
k stupňujúcemu sa napätiu v regióne, najmä vo vzťahu Taiwan –
Čína – USA. Ako indikuje história, vojna či ozbrojené konflikty
sú často výsledkom neporozumenia. Ako poznamenal Richard
Bush [17], ak dôjde k ozbrojenému konfliktu na Taiwane, najpravdepodobnejšími príčinami budú neporozumenie a zlý odhad.
Medzi troma zainteresovanými stranami existuje niekoľko bodov,
ktoré môžu vyústiť v konflikt. Taiwan sa domnieva, že záväzok
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USA brániť Taiwan je samozrejmý za akýchkoľvek okolností, že
Čína používa hrozbu sily ako zastrašovanie a že taiwanská nezávislosť a suverenita je status quo, ktoré akceptuje väčšina krajín sveta. Všetky tieto predpoklady sú už teraz chabé. Veď po
vyhlásení ČĽR o príprave Zákona Taiwan márne očakával negatívne vyjadrenie Washingtonu a potvrdenie amerického záväzku
brániť Taiwan, ktoré by pravdepodobne spôsobilo určité pochybnosti o správnosti tohto kroku v Pekingu. Navyše štátny tajomník amerického ministerstva zahraničných vecí Richard Armitage
oslabil tento záväzok svojím vyjadrením v Charlie Rose Show [2],
keď na otázku, či USA budú brániť Taiwan ak Čína zaútočí
odpovedal, že nie je vhodná osoba, ktorá by mala odpovedať na
túto otázku. A to aj napriek tomu, že odpoveď prezidenta Busha
na tú istú otázku pred štyrmi rokmi bola jednoznačná, t.j. že USA
urobia čokoľvek, aby ubránili Taiwan. Navyše sa vyjadril, že „...
sme presvedčení (USA), že existuje jedna Čína a Taiwan je jej súčasťou“.
Toto vyhlásenie je však v rozpore s rokmi americkej politiky. USA
vlastne nezaujali postoj voči nezávislosti, unifikácii, prípadne
inému riešeniu, s ktorým by súhlasili obe strany. Inými slovami,
nezaujali pozíciu, že Taiwan je súčasťou Číny. Z tohto dôvodu
má vyjadrenie Armitagea prinajmenšom divnú logiku. Ak je Taiwan skutočne časť Číny, prečo sa potom USA zaviazali k jeho
obrane?
Podobne rátať s tým, že Čína nezaútočí je prinajmenšom naivné,
pretože to opomína skutočnosť, že Čína bude brániť svoju územnú integritu a strata Taiwanu by pre čínsku vládu znamenala len
potvrdenie slabosti, nekompetentnosti a nelegitímnosti. O jej pevnom rozhodnutí brániť teritoriálnu celistvosť svedčí aj to, že ju
Národný ľudový kongres prijal jednoznačne – 2 896 hlasov za,
0 proti [6]. (aj keď to svedčí o tom, že čínska vláda neposúva
zákony na schválenie, ale ich schválenie nariaďuje).
To, že väčšina štátov uznáva Taiwan ako nezávislý štát, je len
zbožným želaním prezidenta. Dokonca ani USA nikdy otvorene
neprezentovali takýto postoj.
Riziko konfliktu je na Taiwane pomerne výrazné a jeho potenciálne následky nepredvídateľné. Všetky tri zainteresované strany
musia nájsť východisko, ako tomu predísť. Pretože nepredpokladám, že Taipei alebo Peking urobia prvý krok, Washington musí
celý proces začať. Vzhľadom na relatívne malý manévrovací priestor, v rámci ktorého by sa mohlo dospieť ku konsenzu a nie
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celkom jasný vývoj v poslednom období by mala Bushova administratíva zareagovať čo najskôr.

Namiesto záveru
Ako indikuje i názov príspevku, Severovýchodná Ázia je regiónom
otvorených i latentných napätí. Vývoj v roku 2004 a udalosti z počiatku roku 2005 ich len vyostrili a oddialili vyhliadky na ich
vyriešenie. Severokórejský režim musí jednoznačne pochopiť, že
so svojou vydieračskou politikou nemá šancu na výrazný úspech
a musí sa vrátiť k rokovaniam v multilaterálnom formáte. Čína by
si mala uvedomiť, že ak chce byť akceptovanou mocnosťou, bude
musieť prehodnotiť svoj postoj voči Taiwanu, alebo byť aktívnejšia v procese denuklearizácie Kórejskeho polostrova a viac sa
angažovať v aktivitách, ktoré nie sú v rozpore s dohodami, ku ktorým sa zaviazala. Pozitívne možno z globálneho hľadiska hodnotiť
snahu Japonska o väčšiu zainteresovanosť v budovaní stabilnejšieho bezpečnostného prostredia. Na druhej strane jeho aktivity
môžu vyvolať v regionálnom meradle obavy z hegemonistických
úmyslov. V súčasnosti nie je možné predpovedať, ako sa situácia
v regióne bude vyvíjať. Predpokladom pre úspešný vývoj je zvýšenie vzájomnej dôvery a dialógu v regióne. Samozrejme USA ani
EÚ nemôžu stáť bokom.
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Úvod
Krajiny Subsaharskej Afriky boli aj v roku 2004 v centre pozornosti Organizácie spojených národov. V misiách OSN v Afrike
pôsobilo viac ako 75 % zo všetkých uniformovaných príslušníkov
OSN nasadených vo svete. V máji 2004 posilnila BR OSN misiu
MONUC v Demokratickej republike Kongo z desať na šestnásťtisíc príslušníkov a v marci 2003 schválila novú misiu UNMIS
v južnom Sudáne o počte desaťtisíc príslušníkov. Pokračovali misie
ONUB v Burundi (5 445 príslušníkov), UNOCI v Pobreží
Slonoviny (6 237 príslušníkov), UNMIL v Libérii (16 000 príslušníkov), UNMEE v Etiópii a Eritrei (3 335 príslušníkov)
a UNAMSIL v Sierra Leone (3 622 príslušníkov).1 Ako dôsledok
predchádzajúcich vojen bolo v roku 2004 viac ako 4 milióny
utečencov čakajúcich na návrat. V hodnotenom období pokračovala ekonomická stagnácia ovplyvnená neistotou v bezpečnostnom
vývoji, vysokým zahraničným dlhom a zlou infraštruktúrou.
Hrozbou pre región zostáva percento infikovaných HIV. Hoci
v Subsaharskej Afrike žije 10 % svetovej populácie, tvorí celosvetový dvojtretinový podiel nakazených HIV.2 Napriek problémom

1Bližšie údaje o misiách
„United Nations peacekeeping – Africa“ [6].
2Bližšie

údaje o celkových
ekonomických a sociálnych
ukazovateľoch „Africa´s Challenges“ [3].
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sa začala posilňovať schopnosť formovať bezpečnostnú architektúru priamo v Afrike. Africká únia rozvinula iniciatívu vytvorenia
jednotiek pre mierové operácie o počte 3 000 ozbrojených príslušníkov, čo umožní preberať väčšiu zodpovednosť za riešenie
kríz. AÚ bola schopná vyslať monitorovaciu skupinu do Darfúru
v Sudáne a má svoj kontingent v Burundi. Pozitívny vplyv majú
regionálne ekonomické združenia. ECOWAS – Ekonomické
spoločenstvo štátov západnej Afriky, ktoré sa podieľalo na nasadení síl v Libérii, Sierra Leone, Pobreží slonoviny. SADC –
Spoločenstvo pre rozvoj Južnej Afriky okrem ekonomického
rozvoja presadzuje opatrenia na budovanie dôvery. Z dôvodov
krehkej rovnováhy síl v juhoafrickom regióne však nevyužíva
kapacity pre mierové operácie. Vo východnej Afrike sú regionálne
združenia viac diverzifikované. Najznámejšie je spoločenstvo
IGAD – Medzivládne spoločenstvo pre rozvoj, ktoré bolo poverené koordináciou úsilia na vytvorenie východoafrickej vojenskej
brigády EASBRIG.3

Africký roh

3African

peace and security
Architecture in „Enhancing
African Peace and security
capacity“ [1].
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V priebehu roka 2004 – 2005 sa bezpečnostná situácia v krajinách Afrického rohu zlepšila. Pod dohľadom OSN pokračoval
demarkačný proces na hraniciach medzi Etiópiou a Eritreou.
Podpis dohody medzi sudánskou vládou a vzbúrencami na juhu
krajiny ukončil 21 rokov trvajúci konflikt, neúspešné však bolo
úsilie medzinárodného spoločenstva zamerané na vyriešenie
konfliktu v Darfúre. Zvolením somálskeho prezidenta a vytvorením prechodnej vlády sa začala etapa obnovy štátnosti Somálska.
Rizikovými faktormi zostávajú neistota vývoja v Somálsku
a Sudáne, pašovanie zbraní do krajín Afrického rohu a problematika návratu utečencov z okolitých krajín. V regióne pretrvávajú možnosti pre regrutáciu a nárast aktivít terorizmu, čo
viedlo USA k začatiu novej iniciatívy pre vojenskú prítomnosť
v oblasti s cieľom čeliť terorizmu. Pod záštitou ministerstva
obrany bola vytvorená štruktúra o počte okolo 1 600 príslušníkov s riadiacim sídlom v Džibuti, ktoré riadi misie v Etiópii,
Eritrei, Sudáne, Keni a Somálsku.
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Sudán
V priebehu roka 2004 bola hlavná pozornosť medzinárodnej
komunity venovaná vyriešeniu konfliktov v dvoch hlavných problémových oblastiach – v Darfúre a južnom Sudáne.
V januári 2005 sa podarilo vyriešiť 21 rokov trvajúcu občiansku
vojnu medzi vládou a vzbúrencami v južných oblastiach vedenými
predovšetkým Sudánskym ľudovým hnutím za oslobodenie (Sudan
People´s Liberation Movement – SPLM) a jeho armádou (SPLA)4.
Hoci proces urovnania konfliktu vedený regionálnou organizáciou
IGAD (Intergovernmental Authority on Development) začal už v roku
2002, prvé výsledky boli dosiahnuté až v roku 2004. V máji 2004
boli podpísané prvé dohody o tom, aký by mal byť spôsob vlády
a o riešení konfliktu v Južnom Kordofane (Núbijské pohorie
a Modrý Níl) a riešení konfliktu v Abyei (Beja, na východe). V júni
2004 podpísali vláda a SPLM/A deklaráciu o porozumení v Nairobi (Keňa). V deklarácii znovu potvrdili šesť protokolov podpísaných v priebehu rokov 2002 – 2004 ako východisko pre komplexnú mierovú dohodu. K podstatnejšiemu posunu pri riešení
konfliktu došlo až koncom roka 2004. Neriešená situácia na juhu
Sudánu umožňovala centrálnej vláde sústreďovať príjmy z ropy
bez toho, aby sa o ne musela deliť a zároveň mohla odďaľovať
riešenie situácie v Darfúre. Bezpečnostná rada OSN však mohla na
základe podpísaných protokolov ustanoviť v júni 2004 politickú
misiu UNAMIS (United Nations Advance Mission in Sudan) s úlohou
pripraviť pôdu pre možnú mierovú operáciu a spolupracovať
s Africkou úniou, ktorá vyslala vlastnú misiu na monitorovanie
prímeria v Darfúre.
Na základe sústavného tlaku OSN, najmä však na základe
zasadania BR OSN, ktoré sa konalo 18. 11. 2004 v Nairobi, podpísali predstavitelia sudánskej vlády a SPLM/A ďalšiu deklaráciu
o porozumení sľubujúcu dosiahnuť konečnú mierovú dohodu do
konca roka 20045. Všeobecná mierová dohoda bola podpísaná
9. januára 2005. Dohoda je veľmi zložitá a predstavuje súhrn viacerých dohôd týkajúcich sa prímeria a bezpečnosti, podielu na
vláde a na správe území. Na základe dohody sa začalo šesťmesačné
(predprechodné) obdobie, za ktorým bude nasledovať šesťročné
prechodné obdobie. Uprostred prechodného obdobia budú vykonané všeobecné voľby a na konci obdobia obyvateľstvo južného
Sudánu v referende rozhodne, či územie zostane časťou Sudánu,
alebo získa nezávislosť. Zároveň je garantované, že juh Sudánu

4K následkom konfliktu
patria viac ako 2 milióny
mŕtvych, 4 milióny zbavených domova, 600 000 utečencov v siedmich susedných krajinách a 800 000 kilometrov štvorcových zamínovaných území – pozn.
aut.
5Bližšie „Security Council
Nairobi meeting“ [9].
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6Bližšie

UNMIS [11].

7Bližšie:

„Scott Straus: Darfur and the genocide debate“ str. 125 – 128 [2].
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bude autonómny po dobu 6 rokov. Ďalšie otázky, ktoré neboli
zahrnuté v dohode, budú riešené novou formou sudánskej vlády –
predsedníctvom, ktoré sa vytvorilo na základe novovytvorenej
ústavy. Predsedníctvo pozostáva zo súčasného prezidenta Bašira
a dvoch viceprezidentov (Taha a Garang, predstavitelia odboja).
Jednou z dôležitých otázok, ktoré musí predsedníctvo vyriešiť, je
problém zloženia a financovania ozbrojených síl, resp. armád.
K hlavným sporným otázkam patrilo stiahnutie vládnych vojsk z
južných oblastí a jednotiek SPLA z východných oblastí krajiny.
Zároveň nie sú vyriešené problémy financovania armád oboch
strán. Podľa pôvodných dohôd mali byť v Sudáne iba dve armády:
SPLA, ktorá mala byť financovaná v prechodnom období šesť
a pol roka centrálnou vládou a Sudánske ozbrojené sily (sily doterajšej vlády Sudánu) na severe. Centrálna vláda však SPLA považovala za separátne sily, ktoré majú byť financované iba vládou
Južného Sudánu.
Bezpečnostná rada OSN po dlhých diskusiách schválila v marci
2005 misiu na podporu implementácie všeobecnej mierovej
dohody.6
Darfúrsky konflikt v západnej časti Sudánu začal v roku 2003,
kedy dve hlavné skupiny (Sudánska oslobodzovacia armáda – SLA
a Hnutie pre spravodlivosť a rovnosť) začali ozbrojený boj proti
centrálnej vláde. Dôvodom bolo zanedbávanie a marginalizácia
oblasti Darfúru. Sudánska vláda odpovedala vyzbrojením neregulárnych milícií (džandžavídov), pričom nasledovalo masové
násilie voči civilnému obyvateľstvu. Korene konfliktu sú v rozporoch medzi dvoma hlavnými skupinami: skupinou, ktorá sa identifikuje ako „čierni Afričania“ a zaoberá sa zväčša poľnohospodárstvom a druhou skupinou ktorá sa definuje ako „arabská“ a zaoberá sa pastierstvom. Prvá podpora arabských kmeňov zo strany
sudánskej vlády sa prejavila už v polovici osemdesiatich rokov
(1980), čo sa odrazilo v násilí na „Afričanoch“. Prvý väčší odpor
však nastal až v roku 2003.7 Konflikt nebol v priebehu roka 2004
vyriešený a naopak eskaloval. Podľa hodnotení OSN za 19 mesiacov zahynulo 70 000 ľudí, 1,65 milióna bolo vnútorne premiestnených a 2 milióny boli odkázané na pomoc priamo v Darfúrskej
oblasti.
Nárast záujmu medzinárodného spoločenstva o situáciu v Darfúre začal narastať od príchodu koordinátora OSN v marci 2004,
ktorý situáciu v Darfúre prirovnal ku genocíde v Rwande. V nasle-
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dujúcom období však vláda nedodržala mierovú dohodu podpísanú 8. apríla 2004 a ani komuniké s OSN z júla 2004, v ktorom
sa zaviazala odzbrojiť milície. Súčasne narastal tlak USA a Európskej únie. Kongres USA a minister zahraničných vecí zhodnotili
situáciu ako genocídu a do Darfúru bola na základe uznesenia BR
OSN z 18. 9. 2004 vyslaná komisia OSN na vyšetrenie situácie.
V správe pre generálneho tajomníka OSN z januára 2005 komisia
uviedla, že vládne sily a milície majú na svedomí zabíjanie civilistov,
mučenie, zmiznutie osôb, ničenie dedín, znásilňovanie a iné formy
sexuálneho násilia, plienenie a nútené vysídľovanie v rôznych častiach Darfúru. Zároveň potvrdila násilie a porušovanie ľudských
práv aj zo strany rebelov. Situáciu však nehodnotila ako genocídu.
Jej závery boli prerokované v BR OSN. Jedným zo záverov bolo,
aby proces s obvinenými z vojnových zločinov v Darfúre podliehal
medzinárodnému súdnemu tribunálu ICC. Z 15 členov BR boli
z rôznych dôvodov traja proti: USA, ktoré sú vo všeobecnosti za
sankcie voči Sudánu z dôvodu, že ICC neuznávajú; Čína a Alžírsko
ako dôvod udávali potrebu najprv ukončiť násilie. Rôznorodosť
záujmov členov BR OSN negatívne ovplyvnila aj návrh rezolúcií
o sankciách. Pri schvaľovaní rezolúcie 30. 7. 2004 sa zdržali hlasovania Čína a Pakistan a 18. 9. 2004 Alžírsko, Čína, Pakistan a Rusko.
Čína je pomerne silným investorom v ropnej oblasti v Sudáne. BR
OSN nebola schopná až do marca 2005 prijať jednotný a účinný
záver pre zastavenie násilia v Darfúre.
Pre vyriešenie konfliktu v Darfúre využívala svoju autoritu aj
Africká únia (AÚ). Všetky rokovania znepriatelených strán sa konali pod záštitou AÚ. Rada pre mier a bezpečnosť AÚ rozhodla
v októbri 2004 o nasadení misie AMIS (AU Mission in Sudan)
v Darfúre o celkovom počte 3 320 príslušníkov. Do konca roka
2004 sa podarilo nasadiť 597 príslušníkov z Nigérie a Rwandy, začiatkom roka 2005 narástol ich počet na 1 400. AÚ predpokladá
zmenu tejto monitorovacej misie na misiu peacekeepingovú,
zároveň však zápasí s problémami logistického zabezpečenia a dopravy jednotiek do oblasti konfliktu.

Somálsko
Rok 2004 priniesol zlom vo vývoji Somálska, ktoré ako štát
úplne skolabovalo po odchode príslušníkov mierovej misie OSN
a USA v roku 1993. V októbri 2004 zvolil exilový prechodný
parlament za prezidenta Abdulláhí Jusufa. Napriek tomu, že
467
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8Bližšie: „Somalia – continuation of war.“ [10].
9Vzťahy

s Etiópiou sú narušené od vzájomného konfliktu – Ogadenskej vojny
v 70. rokoch. Etiópia má
4 miliónovú somálsku minoritu a vyjadruje obavy
z jej eventuálneho zneužitia
proti vláde v Addis Abebe.
Etiópia po skončení vojny
s Eritreou v roku 2000 stratila prístup do Červeného
mora. Vzhľadom na to, že
je závislá najmä na prístupe
do prístavu Džibuti, usiluje
sa o diverzifikáciu. Prístup
do prístavu Berbera v Somalilande je jedným z možných riešení – pozn. aut.

468

VI. KAPITOLA – Subsaharská Afrika

Jusuf je kontroverzná osobnosť, jeho voľbu podporila medzinárodná komunita ako východisko pre zmierenie a nastolenie
mieru v Somálsku. Spolu s prezidentom sa začala moci ujímať
dočasná (prechodná) federálna vláda. Napriek tomu, že Somálsko je v prechodnom období proklamované ako federálny štát
(Prechodná federálna charta Somálskej republiky), v skutočnosti zostáva zlepencom lokálnych a regionálnych entít s kmeňovou
príslušnosťou. Otvorenou zostáva otázka, či sa podarí presvedčiť somálske obyvateľstvo o dôležitosti federácie.8 Prechodný parlament je zastúpený štyrmi veľkými kmeňmi, ktoré majú
61 kresiel a zvyšných 31 pripadá pre ostatné menšinové skupiny.
Práve členovia parlamentu sú proti federalizácii a ako dôvod
uvádzajú oslabenie budúcej vlády a možnosť zvýšeného vplyvu
zo zahraničia, predovšetkým z Etiópie9. Parlament a vláda neboli
vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste Mogadišo
schopní opustiť azyl v kenskom hlavnom meste Nairobi ani
v priebehu roka 2005. (informácie k 30. 3. 2005). Vláda požiadala Africkú úniu a Arabskú ligu o vyslanie mierovej misie o sile
7 500 príslušníkov na odzbrojenie militantných skupín v hlavnom meste a okolí. Rada pre mier a bezpečnosť AÚ v januári
2005 s takouto misiou súhlasila. Džibuti, Etiópia, Eritrea, Keňa,
Sudán a Uganda prisľúbili vyčleniť potrebné vojenské jednotky.
Ako problematická sa ukázala možnosť nasadenia jednotiek zo
susedných štátov Etiópie a Džibuti a v priebehu marca 2005
došlo k prehodnoteniu zloženia misie.
Zdrojom bezpečnostných problémov zostávajú dve geopoliticky
a strategicky dôležité oblasti: Puntland a Somaliland na severovýchode krajiny v Adenskom zálive. Somaliland vyhlásil nezávislosť
v roku 1991, Puntland autonómiu v roku 1998, pričom ani jedna
z nich nie je oficiálne uznaná medzinárodným spoločenstvom.
Puntland a Somaliland viedli ešte koncom roka 2004 ozbrojené boje o nedoriešené územia rozprestierajúce sa medzi nimi.

Južná Afrika
Situáciu v južnej Afrike a celej subsaharskej oblasti pozitívne ovplyvňovala Juhoafrická republika. Stala sa lídrom v organizáciách
SADC (South African Development community) a NEPAD (New Partnership for Africa´s Development). SADC na podnet Juhoafrickej repub-
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liky pripravilo v decembri 2004 prvú konferenciu o bezpečnosti
a spolupráci v regióne a rozvinulo strategickú iniciatívu pre vytvorenie orgánov pre oblasť politickej, obrannej a bezpečnostnej
spolupráce. Riziko možnosti obnovenia konfliktu pretrvávalo
v Angole a Zimbabwe. V oblasti južnej Afriky bol zároveň zaznamenaný nárast tranzitu militantných teroristických skupín zo severu Afriky i z celého sveta, vrátane vytvárania regrutačnej a dopravnej siete v spojení s al-Káidou.

Zimbabwe
Politická a ekonomická kríza v Zimbabwe pokračovala aj v roku
2004, pričom sa prehĺbilo porušovanie ľudských práv a zhoršila
sa životná úroveň obyvateľstva. Vládnuca strana ZANU a prezident Mugabe pokračovali v represiách, zneužívaní potravinovej
pomoci a pozemkovej reformy vo svoj prospech pre prípravu
volieb v marci 2005. V priebehu roka prezident zagresívnil rétoriku voči medzinárodnému spoločenstvu a voči belošskej časti
obyvateľstva. Ekonomika krajiny pokračovala v päťročnej recesii, pričom za toto obdobie poklesla o 70 percent. Odborníci
uvádzajú ako príčinu nepremyslenú pozemkovú reformu, zlú
fiskálnu politiku a porušovanie zákonnosti, čo odradilo potenciálnych investorov a malo za následok masívnu emigráciu.10
V priebehu roka 2004 venovali pozornosť ovplyvneniu vývoja
v krajine Africká únia, OSN aj Európska únia. Africká únia kritizovala situáciu v oblasti ľudských práv a docielila, že prezident
Mugabe prisľúbil rešpektovanie dokumentu SADC o princípoch
a pravidlách demokratických volieb v oblasti južnej Afriky. Vplyvom Južnej Afriky však bola zvolená skôr cesta tichej diplomacie než tvrdších opatrení, ktorá sa snažila legitimizovať Mugabeho režim. OSN napriek kritike, že vláda zneužíva potravinovú
pomoc na upevnenie politickej pozície pred voľbami neodporučila návrh EÚ prinútiť vládu aby prijala vyšetrovaciu komisiu OSN.11

Angola
Angola v roku 2004 nepatrila k štátom, ktoré znamenajú
bezpečnostnú hrozbu v regióne. Z hľadiska vnútornej bezpečnosti pretrvávali problémy v oblasti Cabinda, ktorá v dôsledku predchádzajúcich zmien hraníc leží mimo územia Angoly medzi Kongom a Konžskou demokratickou republikou. Oblasť bohatá na

10Kríza

sa začala agrárnou
reformou. V nej vláda zobrala pôdu bielym farmárom, ktorí vlastnili 60 % ornej pôdy a zamestnávali tretinu pracovnej sily. Začala ju
prideľovať vojnovým veteránom, ale aj vojakom, policajtom a príslušníkom mládežníckych milícií ako nástroj na získanie lojality.
Zimbabwe sa stala z krajiny
zásobujúcej Južnú Afriku
potravinami krajinou závislou na potravinovej pomoci
so 600 percentnou infláciou, vysokou zadĺženosťou
a piatimi miliónmi ľudí žijúcimi v diaspóre – pozn.
aut.

11Bližšie:

„Zimbabwe – other election chance“ [12].
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ropu prejavuje separatistické tendencie, na potlačenie ktorých bola
použitá angolská armáda.
Vzhľadom na to, že dvadsaťsedem rokov trvajúci konflikt sa
skončil iba v roku 2002, krajina sa v roku 2004 musela zamerať na
obnovu zničenej infraštruktúry, na návrat utečencov a na pokračovanie odzbrojovania milícií. V priebehu roka sa vrátilo na pôvodné
územia štyri milióny vnútorne premiestnených osôb. OSN sa zamerala najmä na pomoc pri návrate utečencov z okolitých štátov,
počet ktorých sa odhaduje na 280 000. V porovnaní s očakávaným
návratom 94 000 ľudí však skutočný počet bol 51 000. OSN predpokladá návrat ďalších 90 000 v roku 2005.
Napriek tomu, že Angola je druhým najväčším producentom
ropy subsaharskej Afriky, zlá ekonomická situácia vyžadovala
zvýšenú zahraničnú pomoc. Vláda však mala problémy pri plnení
požiadaviek Medzinárodného menového fondu potrebných na
poskytnutie pôžičiek a v dôsledku netransparentnosti príjmov
a výdavkov štátu bola prerušená konferencia donorov. Prezident
Eduardo dos Santos obvinil medzinárodnú komunitu z neochoty
vrátiť sa k rokovaniu a spolieha sa na bilaterálne dohody predovšetkým s Čínou, ktorá svojimi investíciami dve miliardy USD
patrí k najväčším investorom v Angole. Problémy v ekonomike
krajiny spôsobovali aj desaťtisíce ilegálnych hľadačov diamantov
a nelegálny obchod s uvedenou komoditou. Súčasťou opatrení na
zabránenie nelegálnej ťažby bolo aj vyhostenie 300 000 takýchto
hľadačov z Angoly v priebehu roka 2004.
V politickej oblasti je dôraz kladený na proces reformy volebných zákonov v súvislosti so všeobecnými voľbami v roku 2006
tak, aby splnili požiadavku SADC na priebeh volieb. Medzinárodná komunita vyjadruje pre rok 2005 mierny optimizmus v tom, že
Angola by mohla prejsť od stavu humanitárnej pomoci k procesu
rozvojovej pomoci.

Západná Afrika
V júni 2004 absolvovala delegácia Bezpečnostnej rady OSN rozhovory v siedmich krajinách regiónu (v Ghane, Pobreží Slonoviny, Libérii, Sierre Leone, Nigérii, Guinei-Bissau, Guinei). Delegácia hodnotila pokrok vo vývoji regiónu. Zároveň poukázala
na krehkosť situácie, ktorá je závislá na prepojení bezpečnosti
470
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a trvalého rozvoja. Neriešenie problémov v porušovaní ľudských
práv, pašovania zbraní, utečencov, odzbrojovania a reintegrácie
bojovníkov v jednej z krajín môže destabilizovať iné krajiny.
V ekonomickej oblasti je pre región charakteristická vysoká
nezamestnanosť, predovšetkým mladých ľudí, vyľudňovanie vidieka a nekontrolovateľný nárast obyvateľstva vo veľkých mestách. Okrem toho poľnohospodárstvo v regióne zdevastovali
v roku 2004 kobylky.
Najmenej stabilná situácia je v Pobreží Slonoviny, Guinei, Libérii
a Sierra Leone, ktoré sú zaťažené dôsledkami predchádzajúcich
vojen12. Hoci každá z týchto krajín začala po urovnaní konfliktov
vlastný proces obnovy, vo všetkých existuje riziko nového násilia
a zlyhania štátu. V Libérii a Sierra Leone pokračuje zložitý mierový
proces, najkritickejšia situácia pretrváva v Pobreží Slonoviny.
V regióne narastá vplyv Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov, ktoré je okrem hospodárskej oblasti aktívne v politickej oblasti a mierových operácií13.

Pobrežie Slonoviny
Začiatkom novembra 2004 vládne sily porušili 18-mesačné prímerie bombardovaním pozícií rebelských skupín. Krajina je rozdelená na dve časti. Juh krajiny, ktorý je prevažne kresťanský, ovládajú vládne jednotky a prevažne moslimský sever ovládajú vzbúrenecké jednotky, ktoré sa nazývajú „Nové sily“14.
Zhoršovanie situácie začalo už v marci 2004 a BR OSN
v apríli 2004 vyjadrila znepokojenie nad situáciou. Navrhla ustanoviť medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu pre vyšetrenie porušovania ľudských práv. Na základe rezolúcie BR OSN č. 1528
bola od 4. 4. 2004 nasadená operácia OSN UNOCI (UN Mission
in Côte d´Ivoire) v sile 6 000 ľudí, ktorá má podporiť mierové
urovnanie krízy a napomôcť stabilizácii pred voľbami v roku
2005. Operácia UNOCI nahradila dovtedajšiu politickú misiu
MINUCI (UN Mission i Côte d´Ivoire). V súvislosti s krízou boli
v máji a júli 2004 prezidentom republiky, predsedom vlády
a všetkými politickými silami podpísané v Akkre (Ghana) dohody známe ako Akkra II a Akkra III. Týkali sa predovšetkým
odzbrojenia rebelských skupín a doplnkov ústavy v súvislosti
s prezidentskými voľbami a celkovo boli zamerané na realizáciu
procesu podpísaného v Linas Marcos. Napriek týmto dohodám
došlo k výbuchu násilia v novembri.

1

12Vojny v regióne začali v Libérii (1989 – 2003), rozšírili
sa do Sierry Leone (1997 –
2002), do Guinei (2000 –
2001) a do Pobrežia Slonoviny (2002 – 2003) – pozn.
aut.
13Originálny

názov: Economic Community of West
African States. Členské štáty:
Benin, Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy, Libéria, Mali,
Niger, Nigéria, Senegal, Sierra Leone, Togo. Obranný
protokol podpísaný v roku
1990 umožňuje vojenskú
intervenciu, ak vnútorný ozbrojený konflikt ohrozuje
bezpečnosť a mier spoločenstva – pozn. aut.

14Kontroverzné

delenie medzi severom a juhom na
základe etnických, politických a náboženských línií sa
prehĺbilo v rokoch 1999 –
2002, kedy silné nacionalistické hnutie zasiahlo muslimov, ale aj imigrantov zo
západnej Afriky, ktorí prevažne pracovali na kakaových plantážach. V tej dobe
odišlo okolo jedného milióna imigrantov. V januári
2003 bola na základe sprostredkovania Francúzska
podpísaná dohoda o „vláde
jednoty“ (dohoda z Linas
Marcos) – pozn. aut.
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Nové sily októbri 2004 odmietli svoje odzbrojenie a ich ministri
odišli z vlády na protest proti neprijatiu zákona o občianstve.
V zóne dôvery medzi oboma znepriatelenými skupinami má
Francúzsko 4 000 vojakov, ktorí podporujú mierové sily OSN
UNOCI. Začiatkom novembra 2004 prezident Laurent Gbabgo
obvinil povstalcov z porušenia dohody o odzbrojení a začal proti
nim s ofenzívou. Vládne jednotky zároveň bombardovali pozície
francúzskych jednotiek, ktoré prezident obvinil z podpory povstalcov. Pri akcii zahynulo 9 francúzskych vojakov. Francúzske sily
v odvete zničili väčšinu vládneho letectva. Výsledkom incidentov
boli demonštrácie na podporu prezidenta a výbuch násilia proti
Francúzom a cudzincom. Šesťtisíc cudzincov vrátane nekmeňových pracovníkov OSN opustilo krajinu a desaťtisíc obyvateľov
Pobrežia Slonoviny utieklo prevažne do susednej Libérie. Bezpečnostná rada OSN zvolaná na žiadosť Francúzska schválila postup Paríža, ktorý do oblasti vyslal ďalších 400 vojakov a dve
bojové lietadlá. Vo februári 2005 vládne sily opätovne napadli pozície rebelov, čo znovu oddialilo proces vyriešenia situácie.
Pokračujúca kríza v Pobreží Slonoviny má dopad nielen na susedné postkonfliktné štáty – Libériu a Sierru Leone – ale na celý
západoafrický región. Podľa analýz OSN by v prípade ďalšieho
zhoršenia situácie 650 000 ľudí odišlo do susedných štátov, najmä
do Mali a Burkina Faso, 700 000 by bolo vnútorne premiestnených
v Pobreží Slonoviny. Z uvedených dôvodov OSN začiatkom roka
2005 posilnila a predĺžila zbrojné embargo voči Pobrežiu Slonoviny a stanovila znepriateleným stranám povinnosť predložiť
zoznam výzbroje a počtov ozbrojených síl. Dôležitou otázkou
zostáva splnenie Rezolúcie BR OSN č. 1572 z 15. novembra 2004
a tlak medzinárodného spoločenstva na znepriatelené strany pre
mierové urovnanie sporov.15

Libéria a Sierra Leone

15Bližšie:

„Côte d´Ivoire“

[4].
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Libéria a Sierra Leone sú štáty v prechodnom období od „zlyhaných štátov“ k stabilite. V priebehu roka 2004 vlády neboli
schopné prevziať úplnú zodpovednosť za bezpečnosť a rozvoj.
V porovnaní s Libériou má však Sierra Leone niekoľkoročný
náskok. Hodnotenia medzinárodnej komunity odhadujú potrebu
novej stratégie pre obe krajiny na 15 – 25 rokov potrebných na
rozvoj ekonomiky a novej politickej kultúry. V oboch krajinách
patrí k najdôležitejším úlohám demobilizácia a reintegrácia bo-

Elemír NEČEJ

1

jovníkov, návrat utečencov, reformy bezpečnostného a súdneho
systému a príprava demokratických volieb.16
Libéria
Bezpečnostná rada OSN predĺžila v septembri 2004 mandát
UNMIL (UN Mission in Liberia) do 19. 9. 2005 s dôrazom na
vytvorenie bezpečného prostredia pred voľbami plánovanými najneskôr v októbri 2005 a na odzbrojenie a demobilizáciu bývalých
bojovníkov, ktorých je okolo 70 000. Veľa zbraní od týchto demobilizovaných skupín sa dostalo do Guiney a Pobrežia Slonoviny.
Rovnako je predpoklad, že mnohé zostali v regiónoch ako určitá
záloha. Hoci oficiálny odzbrojovací proces mal skončiť v októbri
2004, neoficiálne pokračoval aj v novembri a v krajine zostali
skupiny, ktoré odmietli odzbrojenie. Sily OSN v roku 2004 demobilizovali viac ako 100 000 bojovníkov. Z bezpečnostného hľadiska
je dôležité formovanie a výcvik armády, ktorý je organizovaný za
finančnej pomoci USA
Politickú situáciu v krajine sťažujú politické rozpory v opozícii
i v prechodnej vláde zloženej prevažne z bývalých vojnových náčelníkov a ich spojencov. To je dôvodom, prečo nie sú zainteresovaní
na priehľadnosti budúcich volieb, ktoré ich môžu pripraviť o moc.
Vzhľadom na problémy v obchode so zbraňami a netransparentnosti v obchode s diamantmi a striebrom BR OSN koncom roka
2004 obnovila sankcie zamerané na uvedené oblasti.
Jednou z dôležitých úloh mierového procesu je repatriácia
340 000 utečencov zo susedných krajín a pol milióna vnútorne premiestnených osôb, ktorá začala návratom 100 000 ľudí v roku 2004
a rovnaký počet navrátilcov sa predpokladá v roku 2005.
Sierra Leone
Sierra Leone je v porovnaní s Libériou ďalej v odzbrojovacom
i demokratizačnom procese. V krajine prebehli lokálne voľby bez
násilia a väčších problémov. Hoci Bezpečnostná rada OSN predĺžila v septembri 2004 mandát UNAMSIL (UN Mission in Sierra Leone)
do 30. 6. 2005, sily OSN boli do konca roka 2004 zredukované na
počet 5 000 s predpokladom ďalšieho zníženia v priebehu roka
2005. UNAMSIL odovzdal postupne vládnym jednotkám správu
východnej oblasti (august 2004) a západnej oblasti (september
2004). Ako úspešný je hodnotený proces demobilizácie, ktorý však
musí pokračovať rekvalifikáciou a poskytnutím zamestnania.

16Bližšie:

„Liberia and Sierra
Leone“ [5]
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Vzhľadom na korupciu a zlú ekonomickú situáciu je to zložitý proces. Napriek vyvinutému úsiliu bolo podľa odhadov zozbierané iba
10 percent zbraní z odhadovaných počtov medzi 300 000 až jeden
milión. Mnohé boli prepašované do Guinei a Libérie.

Stredná Afrika
Napriek pokroku pri prechode z vojnového stavu na trvalý mierový proces je najzložitejšia situácia v Burundi a Konžskej demokratickej republike. Bezpečnostná rada OSN schválila nasadenie
misie ONUB v Burundi od. 1. 6. 2004 s jej následným predĺžením
do júna 2005. V priebehu roka 2004 posilnila misiu MONUC
v demokratickej republike Kongo a predĺžila jej mandát. Obe krajiny sú v prechodnom období a čakajú ich v roku 2005 voľby.
Úlohy oboch misií OSN sú podobné – podporiť implementáciu
opatrení v prechodnom období v súvislosti s prípravou volieb, čo
má viesť k trvalému mieru a stabilite.
Situáciu v regióne ovplyvnili nepriaznivé vzťahy medzi Demokratickou republikou Kongo a Rwandou. Vzájomné prepojenie
problémov medzi krajinami oblasti Veľkých jazier je však komplexnejšie. Komplikované vzťahy v regióne boli dôvodom, prečo
Bezpečnostná rada OSN vyslala v novembri 2004 komisiu, ktorá
navštívila všetky krajiny regiónu. Na základe správy komisie BR
OSN apelovala na vlády DRK, Burundi, Rwandy a Ugandy zabezpečiť aby územia ich krajín neboli využívané na narušenie suverenity ostatných a posilniť spoluprácu zaručenia bezpečnosti
spoločných hraníc. Pozitívom bolo dosiahnutie tripartitnej dohody
Kongo-Rwanda-Uganda.

Konžská demokratická republika
Dvojročný prechodný proces, ktorý sa začal v júli 2003, bol
v priebehu roka 2004 narušený. Príčinami bola jednak neschopnosť prechodnej konžskej vlády pri prestavbe štátu a formovaní
novej armády, jednak pretrvávajúci vplyv Rwandy v dvoch východných provinciách Konga s cieľom ochrániť svoje záujmy.
V júni 2004, rok po ukončení päťročnej vojny, prepukli znovu
boje vo východnej časti KDR – v provincii Kivu. Generál Laurent
Nkunda, bývalý veliteľ jednotiek podporovaných Rwandou,
obsadil Bukavu, hlavné mesto provincie Južné Kivu. Akciu odô474
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vodnil ochranou etnických Tutsiov pred perzekúciou. Vzbúrenecké jednotky opustili Bukavu, až keď belgický minister zahraničných vecí zvýraznil možnosť nasadenia EÚ v operácii podobnej misii ARTEMIS, ktorá v roku 2003 pomohla stabilizovať
región Ituri.17
Jedným z problémov prechodnej vlády do parlamentných volieb
v júni 2005 je odzbrojenie a demobilizácia veľkej časti z viac ako
300 000 bojovníkov rôznych skupín a integráciu ich časti do Konžskej národnej armády (FADRC). Zlyhanie pri vytvorení bojaschopnej armády limitovalo aj schopnosť vlády riešiť krízu vo východných oblastiach. Neschopnosť vlády odzbrojiť bojovníkov FDLR
– Sily pre oslobodenie Rwandy – pôsobiacich v provincii Kivu
využila rwandská vláda v decembri 2004 ako dôvod na hrozbu, že
opäť vojensky vstúpi na uvedené územia. Stalo sa tak napriek
deklarácii podpísanej medzi Rwandou a Konžskou demokratickou
republikou na summite v Dár es-Saláme v novembri 2004. Ozbrojené strety konžských vládnych síl s rebelmi, ktoré začali v apríli
2004 pokračovali na hraniciach s Rwandou aj v priebehu decembra
2004. Jednotky MONUC zaznamenali iba v období september –
december 2004 viac ako 40 incidentov zo strany ozbrojených
skupín. Bezpečnostná rada OSN predĺžila v októbri 2004 mandát
misii MONUC do marca 2005, zvýšila jej právomoci a zároveň
zvýšila jej početný stav. MONUC sa tak s počtom 16 700 príslušníkov stalo početne najväčšou misiou OSN.18 Hlavnou úlohou
síl OSN MONUC je ochrániť civilov a humanitárnych pracovníkov, napomôcť pri odzbrojovaní povstaleckých jednotky rwandských Hutuov a zabrániť ohrozeniu mierového procesu. Problémom MONUC v roku 2004 bola obmedzená schopnosť reagovať
na celú škálu hrozieb. K príčinám je možné zaradiť obmedzený
mandát MONUC, nedostatočné vojenské kapacity najmä v špecializovaných oblastiach (jednotky rýchlej reakcie, spravodajské
schopnosti, možnosti elektronického boja). Na autoritu MONUC
negatívne vplývalo aj obvinenie vyše 70 príslušníkov MONUC zo
sexuálneho zneužívania v Bunii.
Neistá situácia môže ohroziť voľby plánované v Demokratickej
republike Kongo na jún 2005.

Rwanda
Bezpečnostnú situáciu v regióne skomplikovalo novembrové vyhlásenie rwandského prezidenta Kagameho o vyslaní jednotiek do

1

17Do

vojny trvajúcej od roku 1999 bolo v rôznej dobe
zapojené sedem krajín (okrem KDR to bola Rwanda,
Burundi, Uganda, Zimbabwe, Angola a Namíbia).
Rovnako pôsobilo minimálne toľko povstaleckých skupín. Jednou z najväčších
bola Nkundova. Na územie
Kivu sa v roku 1994 presunuli povstalecké jednotky
Hutuov, ktoré boli zodpovedné za genocídu v Rwande. Rwanda z tohto dôvodu
okupovala východné časti
Konga až do roku 2002 a existovalo podozrenie, že časť
jej jednotiek bola na území
Konga aj v roku 2004. Po podpise dohody v roku 2003,
boli vytiahnuté jednotky z provincií Severné a Južné Kivu
a z Ituri. Vytvorilo to však
priestor bez sily, ktorá by bola schopná zabrániť prepuknutiu nového násilia – pozn.
aut.

18Rezolúcia

BR OSN 1565
z 1. 10. 2004 [8].
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susedného Konga (DR) v prípade že MONUC a vládne jednotky
Demokratickej republiky Kongo neodzbroja rwandských rebelov.
(Bližšie súvislosti v analýze DRC). Hrozba prišla týždeň po tom,
ako lídri regiónu podpísali v novembri 2004 rámcovú mierovú dohodu na summite krajín Veľkých jazier, ktorý sa konal v Tanzánii
za prítomnosti generálneho tajomníka OSN. Podľa pozorovateľov
malé rwandské jednotky prekročili hranicu, čo však rwandská vláda
poprela. Na druhej strane, mierové vyhlásenie rwandských milícií
umiestnených v demokratickej republike Kongo je pozitívnym
signálom pre Rwandu a pre celú oblasť Veľkých jazier.

Burundi
Burundi v priebehu roka 2004 vstúpila do obdobia nestabilného
volebného procesu. Podľa mierovej dohody z roku 2003 mali byť
voľby pripravené v októbri 2004. Narastajúce napätie medzi stranami tvoriacimi dočasnú vládu zapríčinilo odsun volieb. Na základe vplyvu medzinárodného spoločenstva boli 6. augusta 2004
burundskými stranami podpísané v Pretórii dohody a v októbri
bola doplnená ústava tak, aby voľby mohli prebehnúť v apríli 2005.
Preloženie referenda k ústave z novembra 2004 na február 2005
celý proces oddialilo
Na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN začala od
1. 6. 2004 v krajine pôsobiť misia ONUB o sile okolo 5 600 mužov, ktorá prevzala dovtedajšie úlohy misie Africkej únie v Burundi. V decembri 2004 bolo pôsobenie misie predĺžené do júna
2005.19
Situáciu v Burundi zhoršilo zavraždenie 160 utečencov (Tutsiov)
z Konga v utečeneckom tábore na západe krajiny. K akcii sa prihlásila extrémistická skupina rebelov „Sily národného oslobodenia“. Je to skupina Hutuov, ktorá sa po prímerí z roku 2003 nezapojila do prechodnej vlády.
ZDROJE

19Rezolúcia BR OSN 1545
z 21. 05. 2004 [7].
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Závery

V súčasnej situácii sa vytrácajú
tradičné hrozby. Ale čím ďalej tým intenzívnejšie sa objavujú
nové formy konfliktov a rizík, ale na strane druhej vidíme snahu
radšej nahradiť vojnové konflikty
bezpečnosťou a spoluprácou.
Juan Emilio Cheyre
hlavný veliteľ Čílskej armády [4]

Úvod
Formy vládnutia a bezpečnosť boli súčasťou tematickej a rečníckej
agendy všetkých zainteresovaných aktérov a činiteľov v posledných
20 rokoch. S procesom demokratizácie v tomto regióne sa objavila
aj nádej na demokratickú konsolidáciu a materiálny blahobyt, čo
však nebolo možné dosiahnuť a viedlo to len k nestabilite.
A čo je ešte horšie, krajiny Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti
boli zahalené do neistoty a pochybností na úrovni vládnutia, domácej bezpečnosti i na úrovni medzinárodnej.
Ak si preštudujeme scenáre, tak medzinárodný ako i regionálny,
uvedomíme si, že svet sa neustále mení a to zapríčiňuje, že táto
479
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NEISTOTA A POCHYBNOSTI sú práve tou premennou, ktorá
dominuje tomuto systému predovšetkým.
Mocenské vzťahy jednotlivých medzinárodných aktérov začali
spolu s ekonomickým modelom prevládať nad scenármi, ktoré už
tradične patrili ku vzťahom medzi štátmi – národmi, a mnoho ráz boli
medzinárodní aktéri ústredným faktorom medzištátnych vzťahov.

Vývoj bezpečnosti na kontinente
Severná Amerika
Je to ekonomicky rozvinutý región, v ktorom prevažuje predovšetkým vonkajšia hrozba, ktorá sa týka hlavne Kanady a USA.
Mexiko stojí pred inou výzvou, ktorá je z väčšej časti vnútorná,
pričom treba zdôrazniť oblasť sociálnu a etnickú, ktoré spoločne
brzdia jeho ekonomický a sociálny rozvoj.
Stredná Amerika
Situácia sa zlepšila v makroekonomickej oblasti. Oblasť má veľké
problémy v dôsledku makrovariabilnej politiky, ktorá má dopad na
ostatné štruktúry systému. Okrem toho sú tu prírodné javy a vysoká úroveň chudoby, ktoré ovplyvňujú vnútornú bezpečnosť.
Spolu s horeuvedeným prispievajú k zvyšovaniu medzištátneho
a regionálneho napätia aj pohraničné problémy. A čo je veľmi dôležité, neschopnosť konsolidovať procesy vedúce k dosiahnutiu
efektívnej demokracie oslabuje rozvojové procesy a stabilitu regiónu.
20Bolívia,

Ekvádor, Peru, Kolumbia a Venezuela – pozn.
aut.

21Hlavne

Čile, Argentína
a Brazília – pozn. aut.
22V poslednom období sa
objavilo napätie spôsobené
vzájomnými námornými
požiadavkami medzi Bolíviou a Čile. Okrem geopolitických problémov s energiami ako napr. zemný plyn
spôsobovali väčšie napätie
vo vzájomných vzťahoch
skôr printové médiá ako
celkové problémy v spoločnosti medzi Bolíviou, Argentínou a Čile.
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ˇ Amerika
Juzná
Andský subregión20
Existujú bezpečnostné problémy spôsobené v prevažnej miere
s obchodom s drogami, terorizmom a nestabilitou. Najznepokojujúcejší je prípad Kolumbie, odkiaľ by uvedené problémy mohli
expandovať do ostatných krajín.
Subregión Južného cípu21
Má ťažkosti ekonomického charakteru, s výnimkou Čile, ktoré
zabránili definitívnej konsolidácii a ekonomickému rozvoju. Čo sa
týka bezpečnostných politických dohôd, táto zóna bola zaradená
medzi jednu z najmenej rizikových na našej planéte.22
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Multilaterálna spolupráca a integrácia v Latinskej
Amerike
V poslednom období sa vyskytli rôzne javy, ktoré viedli k zmene
postoja k takým medzinárodným fenoménom, ako je napríklad
nadnárodný terorizmus.23 Medzinárodné stretnutia OAŠ (Organizácia amerických štátov) poukázali predovšetkým na problémy
súvisiace s formami vládnutia. Preto je mnohostranná spolupráca
základným nástrojom na vytvorenie vhodných inštitúcií, priestoru
a prvkov vládnutia.24
Existujú mnohé spolupracujúce inštitúcie, z ktorých sme vybrali
tri, ktoré vo veľkej miere zodpovedajú uvedenému duchu:
1. OAŠ. Je hlavným politickým fórom tohto regiónu slúžiacim na
multilaterálny dialóg a prijímanie rozhodnutí. Okrem iného prispela aj k bezpečnosti na oboch pologuliach a k boju proti terorizmu – a to použitím právnych nástrojov a nie zbraní a výbušnín. Jej úloha sa v súčasnosti spája hlavne so sledovaním prezidentských a ministerských stretnutí na najvyššej úrovni.
2. Diplomacia stretnutí na najvyššej úrovni predstavujúca nový
multilateralizmus25 sa rozvíja od 90. rokov:
a) Stretnutia prezidentov na najvyššej úrovni – majú najväčší
dosah na obe svetové pologule. Tento mechanizmus sa zrodil
na naliehanie USA. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v decembri
roku 1994. Zúčastnili sa na ňom všetky členské krajiny panamerického systému okrem Kuby. Uskutočnili sa tri stretnutia na najvyššej úrovni: Miami, Santiago, Quebec. Okrem
týchto aj dve mimoriadne v Santa Cruz, Bolívia 1996. Monterrey,
Mexiko 2004.
b) Skupina Rio – má najdlhšiu tradíciu a spája sa hlavne s organizovaním stretnutí prezidentov z vlastnej iniciatívy a bez ich
zvolávania tretími krajinami, opierajúc sa o diplomaciu stretnutí na najvyššej úrovni a hierarchického sprostredkovateľa
medzi skupinami krajín.
c) Medzioblastné stretnutia na najvyššej úrovni.
3. APEC26 – Fórum ekonomickej spolupráce tichomorskej
Ázie. Prostriedok, ktorým ekonomiky členských štátov zabezpečujú svoj pokrok a ekonomickú dynamiku a zároveň sa mu

23Zasadania

OAŠ – Organizácia amerických štátov –
„Deklarácia zo Santiaga“
v júni 2003.
„Bezpečnostná situácia v Mexiku“ október 2003, a „Mimoriadne stretnutie prezidentov na najvyššej úrovni“, DEKLARÁCIA Z NUEVA LEON, Mexiko, Monterrey, Január 2004.

24To

znamená, že treba vytvoriť podmienky potrebné
na uspokojenie spoločenského dopytu obyvateľstva,
ako aj vytvoriť a rozvíjať
podmienky, ktoré umožňujú
kvalitné vládnutie – pozn.
aut.

25Tieto môžu mať charakter
bilaterálny, subregionálny
alebo špeciálny – pozn. aut.
26Viac
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snažia dať význam komunite a spolupatričnosti. Na tomto fóre
sa zúčastňujú tri krajiny Latinskej Ameriky: Mexiko, Peru a Čile
a počíta sa s účasťou najsilnejších ekonomík našej planéty –
USA, Japonska, Číny a Ruska plus priemyselných krajín regiónu
tichomorskej Ázie.
Tabuľka č. 1: Dôležité stretnutia na najvyššej úrovni v Latinskej Amerike
v roku 2004
DÔLEŽITÉ

STRETNUTIA NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI V

LATINSKEJ AMERIKE

V ROKU

2004

Skupina Rio, november

Brazília

XIV APEC

Santiago

Stretnutie na najvyššej úrovni amerických štátov
– mimoriadne1

Mexiko

III. Stretnutie na najvyššej úrovni Európa – Latinská Amerika
a Karibská oblasť

Mexiko2

Iberoamerické stretnutie na najvyššej úrovni

Kostarika

III. Stretnutie na najvyššej úrovni krajín Južnej Ameriky

Bolívia

Zdroj. Správa Flacso – Čile, 2004
1 Považovaná

27Viď

názory prezentované

v [3].
28Z toho vyplývajú tri piliere
zahraničnej politiky USA:
prehodnotenie priorít, ktoré
administratíva Georgea Busha podmieňuje rozvojom
voľného obchodu a ďalších,
ktoré spadajú do agendy
bezpečnosti. Jednostrannosť
a flexibilné koalície závisia
od rýchlosti reakcie, ktorú
potrebujú USA na označenie svojich krátkodobých
scenárov za legitímne.
V medzinárodnom kontexte
sa preventívna vojna dá pochopiť v boji proti terorizmu, ale je v rozpore s medzinárodným právom a ešte
viac izoluje USA. Navyše
destabilizuje medzinárodný
systém, čo má negatívny dopad predovšetkým na slabé,
nerozvinuté štáty – pozn.
aut.
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za veľmi dôležitú, vzhľadom na to, že ako ústredná téma sa na nej prerokovávala otázka demokratického vládnutia – pozn. aut.
2 Nasledujúce stretnutie je naplánované na rok 2006 do Viedne – pozn. aut.

’
Vztahy
medzi Latinskou Amerikou a USA
Nepochybujeme o tom, že atentát na WTC a Pentagón z 11. septembra 2001 priniesol radikálnu zmenu vo vzťahu k perspektívam,
tematickému a analytickému zameraniu a prístupu k otázkam
bezpečnosti s orientáciou na medzinárodný terorizmus. Na základe
uvedeného je možné definovať tri dilemy zahraničnej politiky
USA:27
 koordinovaná činnosť proti medzinárodnému terorizmu;
 diskutabilná národná zvrchovanosť;
 unipolarita28.
Na druhej strane môžeme definovať tri požiadavky pre región
Latinskej Ameriky [3]:
 definícia terorizmu a jeho mechanizmov, aby sa mu dalo čeliť;
 nová definícia národnej zvrchovanosti: Spojené štáty porušili národnú zvrchovanosť inej krajiny, keď boli ohrozené ich záujmy;

Rodrigo BUGUENO DROGUETT

2

 unipolarita a Latinská Amerika: treba vytvoriť agendu spolupráce, aby politika USA neviedla k zvyšovaniu regionálnej nerovnováhy hľadaním krátkodobých cieľov, ktoré sú v rozpore
s myšlienkou regionálnej spolupráce.
’
Vztahy
medzi Latinskou Amerikou a Európskou úniou
Významnou a symbolickou udalosťou v rámci tejto agendy bolo
stretnutie v meste Guadalajara v Mexiku [9], kde zástupcovia
33 krajín z celkového počtu 58 diskutovali a navrhli alternatívy –
po boku s USA ale bez USA.29 Na tomto stretnutí sa dospelo
k dohode s Európskou úniou ohľadom otázky voľného obchodu
v blízkej budúcnosti.30 Ak porovnáme investície USA, ktoré predstavujú 83 000 miliónov dolárov, s 137 000 miliónmi dolárov krajín Európskej únie, je to zaujímavý podnet k tomu, aby sa dospelo
k čo najlepším dohodám [9]. Na druhej strane z tohto stretnutia
veľmi jasne vyplynulo, že mnohostrannosť dominuje ideálom Latinskej Ameriky a Európskej únie a USA musia akceptovať podriadenosť zákonom a medzinárodným dohodám.
Tabuľka č. 2: Vzťahy a vnímanie Latinskej Ameriky a Európskej únie 2004
VZŤAHY

Demokracia

Mier

Rozvoj

Voľný obchod

A VNÍMANIE

EÚ

LATINSKEJ AMERIKY

A

EURÓPSKEJ

ÚNIE

2004

Južná Amerika

Stredná Amerika

Mexiko

Mean

33

16

54

27

USA

28

54

20

37

EÚ

29

16

46

24

USA

27

52

20

36

EÚ

19

11

24

16

USA

28

51

29

36

EÚ

16

8

21

13

USA

33

60

33

43

Zdroje [6, 8]

Z informácií uvedených v tejto tabuľke vyplýva, že je to Stredná
Amerika, ktorá má prevahu vo všetkých sledovaných oblastiach
a stavia USA pred Európsku úniu vo všetkých oblastiach. Dalo by sa
to vysvetliť regionálnym vplyvom USA v tomto regióne. Ďalej by
sme mohli dodať, že otázka Iraku vo všeobecnosti nezhoršuje obraz

29Chýbali

dôležití zástupcovia: Veľká Británia, Taliansko, Kuba, Dominikánska republika a Argentína – pozn.
aut.

30Mercosur zahŕňa 213 miliónov osôb a vytvára kombinovaný hrubý domáci produkt vyšší ako 815 000 miliónov amerických dolárov
– pozn. aut.
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USA v Latinskej Amerike. Ale ak si pozrieme iné správy vypracované v Španielsku Centrom pre sociologický výskum Španielska,
tieto majú opačný efekt a evidentný je rozdiel medzi obrazom a vnímaním USA očami Španielov ako členov Európskej únie. [8]

Hrozby a výzvy pre Latinskú Ameriku
Je evidentné, že pred Latinskou Amerikou stoja mnohé výzvy. Zraniteľnosť alebo hrozby pre Latinskú Ameriku predstavujú však predovšetkým problémy, ktoré majú dopad na formy vládnutia v tomto
regióne [2]. Táto perspektíva je teda mnohodimenzionálna.
V tomto rámci si môžeme pomenovať jednotlivé hrozby:
 politicko-inštitucionálna zraniteľnosť
 ekonomické a sociálne hrozby
 vnútorná i zahraničná bezpečnosť
’ ’
Politicko-institucionálna
zranitelnost
ˇ
Problémy pri riešení inštitucionálnej krízy
Tieto sú navyše umocnené chýbajúcou tradíciou silných demokracií a inštitucionálnou slabosťou, ktoré sa odrážajú v intervencii civilných a/alebo vojenských elít. Sem môžeme zaradiť
napríklad Paraguaj, Haiti, Peru a v poslednej dobe Argentínu,
Venezuelu, Bolíviu a opäť Haiti, kde bola kríza urýchlená tlakom
USA a Francúzska a humanitárnymi faktormi. Celý tento proces
vyvrcholil odstúpením vlády Bertranda Aristida začiatkom roku
2004.
Na základe horeuvedeného môžeme zhrnúť panorámu posledných 15 rokov do nasledovnej tabuľky31.

31Vynechali

sme Belize, Kostariku, Kubu, El Salvador,
Mexiko a Uruguaj vzhľadom
na skutočnosť, že v uvedenom čase v týchto krajinách
nedošlo k takým udalostiam,
ktoré by sme mohli uviesť
v našej tabuľke – pozn. aut.
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Slabé demokracie
V tomto bode môžeme konštatovať, že z 21 krajín Latinskej
Ameriky od roku 1988 len v polovici z nich sú plne rešpektované
práva spojené s plnou účasťou na politickom živote štátu a že len
v 6 z nich sú plne rešpektované občianske slobody. V dôsledku
toho dochádza k častým nepokojom a roztržkám a v tomto smere
nebol zaznamenaný žiaden pokrok. Okrem toho sme zistili, že
inštitúcie ako parlament a politické strany stratili legitímnosť, čo je
veľmi nebezpečné vzhľadom na tendenciu nárastu populizmu
alebo vlád s malou podporou obyvateľstva.
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Tabuľka č. 3: Politicko-inštitucionálna kríza v Latinskej Amerike
POLITICKO-INŠTITUCIONÁLNA KRÍZA
1990-2004
Kraj./Rok

90

Argentína

T

91

92

93

94

95

96

V

LATINSKEJ AMERIKE

97

98

99

00

01

02

03 04

P

Bolívia

PT

Brazília

P

Čile

T

T

T

Kolumbia

T

Ekvádor

P

Guatemala

///

Haiti

///

Honduras

T

P

T
T

T
T

Nikaragua

T

Panama

T

Paraguaj

T

Peru

T

T

P

T

///

Surinam

P

PT

///

Venezuela

T

///

Zdroj: Individuálne spracovanie na základe Prieskumu Flacso-Čile
///=Štátne prevraty
T= Vojenské napätie alebo povstanie, vzbura
P= Zvrhnutie prezidenta alebo jeho demisia

Tabuľka č. 4: Nespokojnosť s demokraciou v Latinskej Amerike 1996 – 2004
NESPOKOJNOSŤ
Rok
%

S DEMOKRACIOU V

LATINSKEJ AMERIKE 1996 – 2004

1996

1997

1998

2000

2001

2002

2003

2004

34

22

25

23

23

24

25

24

Zdroj [6]

Tieto hodnoty sú zaujímavé najmä vtedy, keď si uvedomíme, že
malá spokojnosť demokraciou je ukazovateľom účinnosti systému
a spája sa predovšetkým s činnosťou vlády a jej podielom na moci.
Podpora demokracie je ukazovateľom, ktorý sa spája s takými
demokratickými hodnotami, ako sú sloboda a tolerancia.
485
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Tabuľka č. 5: Príčiny rozdielneho prístupu k ľuďom a ich posudzovania
PRÍČINY

ROZDIELNEHO PRÍSTUPU K ĽUĎOM A ICH POSUDZOVANIA

Chudoba

39

Nedostatočné vzdelanie

15

Nemajú konexie

11

Iné1

35

Zdroj [6]
1 Iné

predstavuje názory asi 5 % ľudí a v rámci tejto vzorky sa vyskytuje: farba pleti, pohlavie
– žena, vysoký vek, pracovná neschopnosť, invalidita, imigrant, atď. – pozn. aut.

Z uvedeného vyplýva, že skoro polovica obyvateľov krajín Latinskej Ameriky sa domnieva, že chudoba je najväčším dôvodom
na diskrimináciu, nie tak už rasa alebo pôvod, ktoré veľmi často
uvádzajú masovokomunikačné prostriedky a menšia časť obyvateľstva. Z toho vyplýva, že zmeny prinesie až kultúrny rozvoj. Na
druhej strane je vnímanie korupcie v Čile, Kostarike a Uruguaji na
nízkej až priemernej úrovni. V ostatných krajinách je vnímanie korupcie na vysokej úrovni, čiže k tomu môžeme dodať, že úroveň
demokracie týchto troch krajín je priamo spojená s bojom proti
korupcii, vzhľadom k tomu, že tieto tri krajiny mali Historicky
väčšiu demokratickú stabilitu.
Ekonomické a sociálne hrozby
Najzávažnejšie ekonomické problémy Latinskej Ameriky sú tieto:
 nízky index rastu a slabosť pri čelení vonkajším ekonomickým
problémom;
 rast zahraničného dlhu;
 vysoká miera nezamestnanosti.
Rast a rozvoj Latinskej Ameriky bol v posledných 12 rokoch
nestabilný najmä v dôsledku mexickej (1994) a ázijskej krízy (1997),
ktoré mali negatívny dopad na tento región. Postihli pritom len
niektoré krajiny, zatiaľ čo kríza v posledných 4 rokoch ovplyvnila
celý región – hoci bolo zaznamenané aj mierne zlepšenie. V oblasti
zahraničného dlhu nevzbudzuje nestabilita regiónu veľkú dôveru,
úvery sú drahšie a úroky vyššie. Nezamestnanosť stúpla a v krajinách, ako sú Kolumbia, Uruguaj, Venezuela, Argentína a Paraguaj
prekročila 17 %. Zaznamenali sme marginálny pokrok v oblasti
486
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ľudského rozvoja s vysokým indexom len v 6 krajinách: Barbados,
Argentína, Čile, Uruguaj, Bahamy, Kostarika, v ostatných krajinách
a hlavne v tých najchudobnejších je situácia znepokojujúca aj napriek nepatrnému pokroku.
Tabuľka č. 6: Najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky a karibskej oblasti
NAJCHUDOBNEJŠIE

KRAJINY

LATINSKEJ AMERIKY

A KARIBSKEJ OBLASTI

Sociálna a ekonomická štatistika
Krajina

Ranking
IDH

Chudoba

Pravdepodobná
odhadovaná
dĺžka veku
pri narodení

Index
dospelých
gramotných
ľudí

HDP
na
hlavu

Haiti

150

S.I.

49,1

50,8

1.860

Nikaragua

121

67,4

69,1

66,8

2.450

Guatemala

119

60,4

65,3

69,2

4.400

Honduras

115

79,1

68,8

75,6

2.863

Bolívia

114

61,2

63,3

86,0

2.300

El Salvador

105

49,9

70,4

79,2

5.260

Ekvádor

97

60,02

70,5

91,8

3.280

Paraguaj

84

S.I.

70,5

93,5

3.840

Zdroje [11, 13]
S.I. – Bez informácie

Na druhej strane sme v posledných 10 rokoch zaznamenali
nárast sociálnej nerovnosti. Brazília, Čile a Kolumbia sú na prvých
pozíciách na zozname krajín s najväčšími sociálnymi nepokojmi.
Tento jav si možno vysvetliť koncentráciou ekonomickej moci do
rúk malého počtu ľudí, úspešnosť pri výbere daní je veľmi nízka.
Ďalšou dôležitou oblasťou je sociálne vylúčenie týkajúce sa hlavne
imigrantov, čiže nie je to len problém priemyselne vyspelých krajín.
[5] Bolívijčania v Argentíne, Guatemalčania v Mexiku, Dominikánci v Kostarike a Peruánci v Čile vyzývajú na boj proti marginalizácii
a sociálnemu vylúčeniu imigrantov. Ďalej je veľmi znepokojujúca
oblasť využívania digitálnych technológií, keď na úrovni celosvetovej predstavuje počet ich užívateľov priemerne 12 % a v Latinskej Amerike len 5 %. Je veľmi dôležité bojovať proti akémukoľvek druhu vylúčenia či vytlačenia na okraj spoločnosti. To sa
prejavuje napríklad aj pri využívaní internetu, ku ktorému majú prí487
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stup predovšetkým muži, mestské obyvateľstvo, mladí ľudia, belosi
a ľudia hovoriaci po anglicky. [2]
ˇ
ˇ
Výzvy na úrovni vnútornej i vonkajsej/zahranicnej
bezpecnosti
ˇ
Medzištátne a pohraničné konflikty
V tomto bode sa môžeme zamyslieť nad veľkým počtom konfliktov a netýka sa to len skutočných stretov medzi jednotlivými vojskami, ale aj ich rozvinutia alebo hrozby, čiže konfliktov latentných.
Tabuľka č. 7: Medzištátne konflikty v Latinskej Amerike
MEDZIŠTÁTNE
Krajiny/Rok 90

91

92

93

KONFLIKTY V

94

95

LATINSKEJ AMERIKE
96

Belize

97

98

Gua

Kolumbia

Ven Ven

Kuba
Ekvádor

Per

El Salvador

Per

Per

00

01

Gua

Gua

Gua

Ve

Ven

Nik Nik

Nik

Per

Hon

99

Per
Nik

Hon

Hon

Nik

Guatemala

Bel

Bel

Bel

Guayana

Ven

Haiti

USA USA USA USA

Honduras

Nik

El Sal Nik El Sal Nik Nik Nik
Nik

Nikaragua
Panama
Peru
USA
Venezuela

Ho

Hon

El Sal

Nik

Nik

El Sal

Hon El Sal Hon Hon Hon Kostarika Hon

USA

Kostarika
Ekv

Ekv Ekv Ekv

Ekv

Pan Hai Hai Hai Hai
Kol

Kol

Kol

Guay

Kol

Kľúč: Rozvinutie vojsk alebo incidenty
Vojna
Zdroj [2]

Ako vidíme z tejto tabuľky, vyskytlo sa dosť veľa prípadov rozvinutia vojsk a jeden konflikt, ktorý možno označiť za vojnu medzi
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Peru a Ekvádorom v pohraničnej oblasti. Preto neočakávame, že
by malo dôjsť k nejakému veľkému počtu medzištátnych konfliktov, skôr sa bude jednať o latentné hrozby.
V nasledujúcej tabuľke si zhrnieme riziká rôznej intenzity počas
celého roku 2004 v oblasti tzv. „Veľkej Kolumbie“, kam patria Venezuela, Ekvádor a Kolumbia.
Tabuľka č. 8: Riziko v oblasti Kolumbie, Ekvádoru a Venezuely
RIZIKO

V OBLASTI

KOLUMBIE, EKVÁDORU

A

VENEZUELY

jún – december 2004
Malé

Stredne nízke

Stredné

Stredne vysoké

Kolumbia

100 %

Ekvádor
Venezuela

Vysoké

93 %
36 %

7%

64 %

Zdroj: individuálne spracovanie na základe dvojtýždňových správ v [10].

Nadnárodné konflikty
Tieto hrozby sú charakterizované ich veľkým dosahom a dopadom
a nahlodaním bezpečnosti a inštitucionálneho poriadku.
Obchod s drogami
Má čisto ekonomický charakter vzhľadom na to, že existuje ponuka z krajín andského regiónu a dopyt pochádzajúci z USA a Európy. Na druhej strane má obchod s drogami svoju zaujímavú
logiku, že v jednej krajine je bezprostredne „kontrolovaný“ a v ďalšej krajine rastie produkcia drog, čiže uplatňovaná politika má priamy súvis s produkciou drog v inej krajine, čo je známe pod pojmom „efekt gule“.
Výroba drog je rozvinutá predovšetkým v oblasti Ánd a Strednej
Amerike, Mexiko a Karibská oblasť sú využívané na pranie peňazí
a tranzit drog. Odhadujeme, že sa v krajinách Strednej Ameriky
na násilných trestných činoch a obchode s drogami zúčastňuje najmenej 70 000 osôb, väčšina z nich v Salvadore, Hondurase a Guatemale. Na druhej strane, oblasť Severnej Ameriky je v podstate
najväčším svetovým trhom so zakázanými drogami [4]. V roku
2003 poklesla celková produkcia pestovania kokaínových listov
o 11 % v porovnaní s rokom 2002. To predstavuje približne
489

2

VI. KAPITOLA – Latinská Amerika hľadá formy vládnutia a bezpečnosť

154 000 hektárov, čo je najnižšia úroveň za posledných 10 rokov.
Najväčší pokles bol zaznamenaný v Kolumbii. V súčasnosti sa
sústreďuje pestovanie kokaínových listov na poľnohospodárske
plochy alebo miesta mimo vládnej kontroly. Pestujú sa nové odrody
rastlín a produkcia je intenzívna. V Peru sa zistilo, že pestovanie
kokaínových listov pokleslo o 5 % na 44 200 hektárov v rokoch
2002 a 2003, ale zvýšila sa produkcia pomocou využívania hnojív
a intenzifikácie výroby. Podľa informácií Úradu Organizácie spojených národov pre boj proti drogám a zločinu sa v Bolívii v roku
2003 zvýšila produkcia na 23 600 hektárov. Dôležitým prvkom, na
ktorý nesmieme zabudnúť, je ten, že kontrola v Kolumbii sa robí
postrekom, zatiaľ čo v Peru a Bolívii dobrovoľne a ručne. Celková
produkcia v roku 2002 sa odhaduje na 800 ton a v roku 2003
650 ton, čo by sa dalo vysvetliť zvýšením a skvalitnením kontroly,
ale na druhej strane existuje podozrenie na zvýšenie produkcie formou intenzifikácie pestovania v oblastiach nachádzajúcich sa mimo
úradnej kontroly. Preto sa na problém treba pozerať z perspektívy
multilaterálnej a simultánnej a vynasnažiť sa zároveň o prevenciu
a útok na všetky ohniská, spojenia a kontakty.
Pranie peňazí
Definuje sa ako prostriedok na skrytie či zatajenie peňazí získaných
zakázaným spôsobom a nelegálnymi transakciami. Takýmto spôsobom majú možnosť vyvíjať nezákonnú činnosť teroristi, ilegálni
obchodníci so zbraňami, obchodníci s drogami a verejní činitelia.
Počíta sa s tým, že pri praní peňazí sa dosahuje zisk, ktorý predstavuje hodnotu medzi 2 až 5 % celosvetového HDP. Napríklad v Mexiku predstavujú odhady asi 25 miliárd dolárov v roku 2002.
Terorizmus
Je nepochybné, že atentáty z 11. septembra 2001 a 11. marca 2004
zmenili perspektívu analýzy terorizmu, ktorý sa považuje za problém globálny. V prípade Latinskej Ameriky, ako napríklad v Kolumbii, sa stretávame s podvratnou činnosťou rovnako aj v Argentíne, kde došlo k dvom vážnym atentátom – jednému na veľvyslanectvo Izraela a druhému proti Asociácii židovských komunít.
Na druhej strane v Peru sa podarilo neutralizovať organizáciu Svetlý chodník. Tu vyvstáva otázka, či v skutočnosti môžeme hovoriť
o časti nového globálneho terorizmu, alebo sa jedná o terorizmus
na spôsob latinskoamerický.
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Je treba rozlišovať evolúciu fenoménu terorizmu v Latinskej
Amerike. Počas studenej vojny vznikli dve ideologické, strategické
a taktické formy špecifické pre každý región. Diverzné skupiny
predstavovali maoisti alebo guevaristi. Maoizmus používal stratégiu
ničenia vojenských, civilných a vládnych objektov – či už na vidieku, alebo v mestách. Prvá fáza spočívala v priblížení a hlbokom
sociálnom zblížení s vidieckym obyvateľstvom, na ktoré bol neskôr
robený nátlak a pokiaľ nejavilo záujem o spoluprácu s teroristami,
bolo povraždené. Guevarizmus naopak viac preferoval ľavicové
politické ciele, jeho ideológia bola pochopiteľnejšia a spolupracoval
s nebojujúcim civilným obyvateľstvom.
V súčasnosti pretrváva táto stratégia a taktika s niektorými dôležitými rozdielmi. Na strategickej úrovni sa rozumie, že sa bojuje
za zvrhnutie politického systému, ktorý by sa transformoval na systém brániaci hodnoty indiánskych etnických hnutí. To aj napriek
tomu, že je jasné, že aktivisti spolupracujú s organizovaným zločinom a skupinami zúčastňujúcimi sa na obchode s drogami. Na
úrovni taktickej existuje jeden zaujímavý a protirečivý poznatok –
využívanie informačných technológií. Nepretržitá komunikácia,
spojenie, používanie počítačov, ktorými tak opovrhuje indiánska
komunita, sa stáva užitočným nástrojom v momente odovzdávania
svojho propagandistického odkazu do medzinárodného systému,
ako aj do spolupracujúcich a finančných sietí.
Ilegálny obchod so zbraňami
Môžeme ho vnímať ako tému multilaterálnu, pretože sa spája s obchodom s drogami a zločinnosťou, ktoré majú dopad na formy
vládnutia. Oblasť Strednej Ameriky je miestom s najväčším výskytom ľahkých zbraní: je tu viac ako 1 milión legálnych i nelegálnych
zbraní.
Tabuľka č. 9: Odhad civilných a vojenských zbraní v Strednej Amerike
ODHAD

CIVILNÝCH A VOJENSKÝCH ZBRANÍ V

STREDNEJ AMERIKE [12]

Legálne registrované

537 326

Nelegálne

805 989

Zbrane v polícii a armáde

152 839

Zbrane v súkromných bezpečnostných službách
Celkom

93 324
1 589 478
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Najväčšími vývozcami zbraní sú Čína – 970 miliónov dolárov,
Ruská federácia – 3,8 miliárd a USA. USA sú najväčším dodávateľom do rozvojových krajín s priemerom 7,6 miliárd dolárov
ročne a viac ako 300 výrobcami. Brazília je zase najväčším exportérom malých zbraní spomedzi rozvojových krajín a vyváža hlavne
do USA.
Z uvedeného dôvodu treba k problému s výrobou a obchodom
so zakázanými zbraňami pristupovať na úrovni multilaterálnej.
Preto je Konvencia amerických štátov proti výrobe a nelegálnemu
obchodu so zbraňami, muníciou a výbušninami a ostatnými súvisiacimi materiálmi (1997), Interamerická komisia pre kontrolu
zneužívania drog (CICAD), spolu s regionálnymi iniciatívami
v Strednej a Južnej Amerike na dobrej ceste, ale pozornosť treba
venovať Kolumbii, kde venezuelský prezident Chávez legitimoval
zásielky zbraňových systémov partizánskym skupinám FARC na
venezuelskej hranici, čo vyvoláva pochybnosti o jeho vôli rešpektovať medzinárodné právo a princípy nezasahovania do vnútorných záležitostí iných štátov.
Subregionálne problémy
Vyskytujú sa najmä v súvislosti s vysokou úrovňou štrukturálnej
chudoby. Sedem najzraniteľnejších krajín daného regiónu predstavuje Haiti, Nikaragua, Guatemala, Honduras, Bolívia, El Salvador,
Ekvádor, Paraguaj. Tieto krajiny majú ako jedného spoločného
menovateľa veľký počet autochtónnych alebo indiánskych osád
s nízkou úrovňou ovládateľnosti, so slabým rešpektovaním demokratických inštitúcií a vysokou úrovňou kriminality. Z uvedených
krajín sú najzraniteľnejšie Haiti, Guatemala a Bolívia. Haiti je najchudobnejšia krajina Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti. viac
ako 80 % jeho obyvateľov žije pod hranicou chudoby a asi 50 %
trpí denne hladom. Prípad Bolívie je symptomatický. Po odstúpení
prezidenta tejto krajiny Sáncheza de Lozadu 17. októbra 2003 sa
riadenia štátu ujal viceprezident Carlos Mesa, ale v marci 2005
podal demisiu.
Problémy sociálne a politické
V tomto bode sa jedná o veľkú fragmentáciu a krízu reprezentatívnosti politických strán a o vážne poškodenie dôveryhodnosti demokratických inštitúcií, ktoré je výsledkom korupcie. Krajiny ako
Argentína a Venezuela sú hlavnými reprezentantmi tejto tendencie.
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Expanzia konfliktu v Kolumbii
Najkomplikovanejšia pri analýze tohto problému je jeho multilateralita. Obchod so zbraňami, partizánske skupiny, obchod s drogami, ekologická devastácia, inštitucionálne násilie a záujmy USA sú
faktormi, ktoré spolupôsobia na fenoméne obchode s drogami
v Kolumbii. V rámci existujúcich rizík treba uviesť najmä zvýšenie
vojenských nákladov na ochranu hraníc a pohybu vojsk v súvislosti
s budúcou expanziou trestných činov v Kolumbii a koordináciou
diverzných skupín rôznych krajín ako výsledkom ekonomickej
zainteresovanosti na obchode so zbraňami a drogami [7].

Závery
Vo svetovom kontexte stojí Latinská Amerika pred mnohostrannými výzvami v oblasti inštitucionálnej, sociálnej, ekonomickej
i kultúrnej. Spomedzi najdôležitejších problémov môžeme uviesť
násilie všetkých druhov od medzinárodnej až po miestnu úroveň.
Je to výsledok mnohých vplyvov, akými sú obchod s drogami,
zbraňami a korupcia. Na druhej strane, mechanizmy slúžiace na
ochranu a upevnenie vládnutia a bezpečnosti predstavujú alternatívy, ktoré sa musia pochopiť na všetkých frontoch a simultánne, pretože problémy sú navzájom prepojené alebo priamo
spojené.
Jednotlivé krajiny a orgány medzinárodných a regionálnych
inštitúcií spoločne s občianskou spoločnosťou musia dohliadať
na formy vládnutia a bezpečnosť koordinovane a komplexne.
Táto koordinácia a komplexnosť sa musí prejavovať na všetkých frontoch, aby takto udusili ohniská bezvládia a bezpečnosti prostriedkami, ktoré poskytuje právo, medzinárodné dohody a osveta.
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Ľubomír LUPTÁK

Úvod
Austrália a juhovýchodná Ázia
Oceánia
Papua Nová Guinea a Šalamúnske ostrovy
Záver

Úvod
Udalosti rokov 2004 a 2005, ktoré ovplyvnili tvár zahraničnej
a bezpečnostnej politiky Austrálie ako rozhodujúceho aktéra regiónu, zahŕňajú predovšetkým ničivú vlnu cunami, ktorá na sklonku roka 2004 zdevastovala región juhovýchodnej Ázie, eskaláciu
napätia na Papue Novej Guinei a čiastočné upokojenie situácie
v krízových oblastiach Východného Timoru a Šalamúnskych ostrovov. Rozhodujúcu váhu pri určovaní vývoja austrálskej bezpečnostnej politiky a austrálskych ozbrojených síl (Australian Defence
Force – ADF) má nový Defence Capability Plan 2004 – 2014 [7], ktorý
zapracováva zmeny v geostrategickom prostredí do austrálskeho
obranného plánovania, definuje, hierarchizuje a vyčísľuje investície
do jednotlivých odvetví obrany. Z tohto dokumentu je zrejmé ďalšie smerovanie vývoja austrálskej bezpečnostnej politiky v súlade
s modernizačnými trendmi prezentovanými RMA32 a k aktívnemu
posilňovaniu austrálskej pozície v regióne.
V rámci napĺňania cieľov svojej bezpečnostnej a zahraničnej
politiky sa Austrália ako najdôležitejší aktér regiónu v súčasnosti
podieľa na viac než desiatich medzinárodných bezpečnostných
operáciách po celom svete. Medzi prioritné sa radia operácie Sumatra Assist, Catalyst, Slipper, Spire a Anode. V centre austrálskych záujmov pochopiteľne stojí ochrana austrálskeho pozemného a námorného teritória. V jej rámci prebiehajú tri dlhodobé operácie
austrálskych ozbrojených síl: Mistral, Relex II a Cranberry. V decembri 2004 Austrália rozhodla o prijatí opatrení na obmedzenie ilegálneho lovu rýb, ktorý ohrozuje jej ekonomické záujmy a je prepojený s pálčivými problémami pirátstva a pašeráctva.

32V

austrálskej obrannej politike sú moderné trendy reprezentované predovšetkým
sledom dokumentov Defence 2000: Our Future Defence Force, Force 2020 a Australian Approach to Warfare
a spomínaným Defence Capability Plan 2004 – 2014 –
pozn. aut.
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33Austrálsky

a indonézsky
minister zahraničných vecí
sa 18. marca 2005 vyjadrili
za uzavretie bezpečnostného paktu medzi Austráliou
a Indonéziou [3].
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V reakcii na prírodnú katastrofu vo svojej bezprostrednej blízkosti
sa austrálske ozbrojené sily (ADF) podieľajú na humanitárnej
operácii Sumatra Assist. Indonézia je pokladaná za jedného z najperspektívnejších spojencov Austrálie v regióne juhovýchodnej
Ázie. Bezprostredná reakcia Austrálie na hroziacu humanitárnu
katastrofu a objem poskytnutých prostriedkov (austrálska vláda na
pomoc vyčlenila vyše jednej miliardy dolárov a nasadila viac než
1 000 vojakov) oblasti Sumatry vyjadruje snahu Austrálie o zblíženie s týmto prirodzeným spojencom33. V rámci Sumatra Assist
ADF poskytli približne 1 200 ton humanitárnej pomoci, previedli
70 evakuačných operácií, vyčistili 9 000 kubických metrov trosiek,
vyprodukovali 4,7 milióna litrov pitnej vody, poskytli niekoľkým
tisícom ľudí lekárske ošetrenie atď. [13]
Vzhľadom na spoločné bezpečnostné problémy vyplývajúce
z polohy a štruktúry oboch krajín a z charakteru regiónu je táto
operácia dôkazom austrálskej snahy o ich dlhodobé riešenie v spolupráci so svojimi najbližšími partnermi. Indonézia podobne ako
Austrália má značné problémy s ochranou svojej námornej hranice
a s tým súvisiacim problémom ilegálnej migrácie, pašovania, pirátstva a terorizmu. Objem pomoci poskytnutej Austráliou indonézskej vláde je logickým vyústením dlhodobej snahy o stabilizáciu
regiónu. Stabilizácia územne, technologicky, kultúrne i etnicky roztrieštenej tichomorskej a juhoázijskej oblasti je zároveň prioritou
v rámci austrálskej politiky boja proti terorizmu. V tomto kontexte
má operácia Sumatra Assist okrem humanitárneho charakteru aj
významný charakter politický a bezpečnostný. V októbri 2004, len
pár mesiacov pred katastrofou, ohlásil austrálsky premiér Howard
vytvorenie regionálnej školy pre bezpečnostné zložky tichomorského a juhoázijského regiónu (Center for Counter Terrorism Intelligence
and Co-operation in Australia, South-East Asia and the Pacific) [1]. Škola,
ktorá by mala sledovať formou i obsahom príklad Akadémie FBI,
je jedným z austrálskych pokusov o riešenie kritických bezpečnostných problémov Tichomoria a juhovýchodnej Ázie na multilaterálnej úrovni. Jej cieľom je vytvorenie medzinárodnej spravodajskej
a bezpečnostnej siete, ktorá bude schopná čeliť aktuálnym bezpečnostným hrozbám. Prostriedky regionálnych aktérov sú značne
obmedzené a nie sú schopní čeliť medzinárodným hrozbám individuálne. Ani Austrália ako jeden z najrozvinutejších štátov oblasti
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nie je schopná financovať funkčnú spravodajskú sieť, ktorá by monitorovala tak rozľahlý región obývaný stovkami etník na rozličnom
stupni spoločenského vývoja a sužovaný problémami od organizovaného zločinu, demografie, ekológie až po terorizmus. Spoločný
postup je teda nutnosťou pre slabších rovnako ako dominantných
regionálnych aktérov34.
Zlepšením spolupráce s Indonéziou je čiastočne motivované aj
rozhodnutie Austrálie podporiť úsilie Spojených štátov o ukončenie
mierovej misie UNMISET (United Nations Mission in East Timor) vo
Východnom Timore. OSN podobne ako vláda Východného Timoru
volajú po predĺžení mandátu mierových síl do mája 200635. Austrália
ako krajina, ktorá operáciu od roku 199936 vedie, je však rozhodnutá
zabezpečiť stabilitu Východného Timoru predovšetkým prostredníctvom bilaterálnej spolupráce [5] a posilniť tak svoju pozíciu
v regióne na úkor konkurenčných aktérov, najmä Indie. V oblasti
bohatej na energetické zdroje sa stretávajú záujmy mladého východotimorského štátu, Austrálie, Indie a Indonézie. Východný Timor ako
jedna z najchudobnejších ázijských krajín je na týchto zdrojoch závislý. Spor o námornú hranicu a podiel na energetických zdrojoch má
dve roviny. Jednak slabá pozícia mladému štátu neumožňuje rovnocenné jednanie s ostatnými aktérmi a jednak je kvôli svojej nezávideniahodnej ekonomickej situácii závislý na pomoci zvonka. Dá sa teda
predpokladať, že ekonomická a politická sila Austrálie budú rozhodujúcimi faktormi, ktoré ovplyvnia jednanie východotimorskej vlády
v prípade stiahnutia misie OSN [2].

Oceánia
Pozícia malých ostrovných štátov je pomerne problematická – hoci
„spravujú“ obrovské územia s obrovskými zásobárňami prírodných zdrojov, vďaka svojej geografickej izolácii patria medzi najchudobnejšie a najzaostalejšie. Ich pozícia je príliš slabá a nemôžu
tak konkurovať hlavným aktérom, ktorí o tichomorské zdroje
a strategický priestor súperia. Vzhľadom na svoju geografickú izoláciu a veľkosť sú ostrovné štáty do väčšej miery závislé na medzinárodnom obchode a jeho dynamický rozvoj má na ich ekonomiku väčší dopad ako u ostatných štátov. Tichomorské ostrovné
štáty sú navyše – ako ukazuje posledná cunami či neustála sopečná
aktivita tichomorského „Ohnivého prstenca“ – omnoho citlivejšie

3

34Austrália

podpísala v oblasti protiterorizmu bilaterálne zmluvy s Indonéziou,
Kambodžou, Malajziou, Východným Timorom, Filipínami, Thajskom, Indiou, Papuou Novou Guineou a Fidži – pozn. aut.

3514.

mája 2004 Bezpečnostná rada OSN rezolúciou predĺžila mandát misie UNMISET o šesť mesiacov s perspektívou pokračovania až do mája 2005 –
pozn. aut.

36UNMISET je pokračovaním misie INTERFET (International Force in East Timor)
od mája 2002 a vytvorenia
samostatného východotimorského štátu – pozn. aut.
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na nebezpečenstvá prírodných katastrof, ktoré ich ekonomiku
môžu prakticky zo dňa na deň zruinovať a vývoj situácie poukazuje aj na nebezpečenstvo šírenia nebezpečných chorôb, predovšetkým malárie, vírusu HIV či prieniku východoázijských epidémií vtáčej chrípky a SARS. Hodnotiace stretnutie k desiatim rokom implementácie „The Barbados Programme of Action on the Sustainable Development of Small Island Developing States“ (SIDS) v januári
2005 na ostrove Maurícius [14], potvrdilo eminentnosť týchto hrozieb pre malé ostrovné štáty Tichomoria a ich rozhodnutie prehĺbiť regionálnu integráciu a kooperáciu. Vývoj na počiatku tisícročia ukázal aj hrozby plynúce z vnútorných nepokojov niektorých
oceánskych mikroaktérov a ich neschopnosti čeliť destabilizácii
samostatne.

Papua Nová Guinea a Šalamúnske ostrovy
Populácia Papuy Novej Guiney patrí napriek svojmu pomerne
malému objemu a nízkej hustote osídlenia k najpestrejším etnickým
celkom sveta. Tvorí ju niekoľko tisíc rôznych etník a kmeňov (na
ostrove Nová Guinea bolo identifikovaných okolo 715 rôznych
jazykov, z nich len 350 – 450 je príbuzných) na rôznom stupni
spoločensko-ekonomického a kultúrneho vývoja. Etnická pestrosť,
kultúrne, sociálne, náboženské a jazykové rozdiely spoločne s tisícročnou históriou kmeňových konfliktov sú spoločne s ekonomickými faktormi dôvodmi stále sa prehlbujúcej nestability. Hoci v roku 1996 bola „Bielou knihou obrany Papuy Novej Guiney“ táto
ostrovná krajina definovaná ako jedna z najmenej problematických
oblastí (napriek rebélii na ostrove Bougainville po roku 1990),
prelom tisícročí a prevraty na Fidži, nepokoj v Indonézii, rozvoj
terorizmu, organizovaného zločinu a extrémizmu v regióne priniesol v tomto vnímaní prudký obrat. V priebehu posledných rokov
bola Papua Nová Guinea (predovšetkým provincia Bougainville
a oblasť hraníc s Indonéziou na Novej Guinei) dejiskom vĺn násilia
ohrozujúcich už aj tak veľmi krehkú spoločensko-politickú a ekonomickú stabilitu štátu.
Destabilizačné trendy hroziace kolapsom krajiny vyvolali u Austrálie ako hlavného regionálneho aktéra vlnu obáv a dokonca úvahy
o preemptívnom zásahu podľa šablóny zásahu na Šalamúnskych
ostrovoch [4]. Zásah však sťažuje pozícia Indonézie, ktorá s Papuou
498

Ľubomír LUPTÁK

Novou Guineou zdieľa separatizmom zmietaný ostrov Nová Guinea, vlečúci sa hraničný problém a pochopiteľne aj odmietavý postoj voči vojenskému zásahu Austrálie na ostrove. Vyššie spomínaná
snaha Austrálie o prehĺbenie regionálnej spolupráce s Indonéziou
tak stojí v konflikte s bezprostrednými záujmami oboch krajín
v oblasti Papuy Novej Guiney. Ako zaujímavá sa javí myšlienka zásahu aj v zmysle konfrontácie prebiehajúcej čínskej tichomorskej
expanzie, ktorá s Papuou Novou Guineou počíta ako významným
oporným bodom. [12]
Austrália sa dlhodobo snaží všetkými dostupnými prostriedkami
stabilizovať ostrovný štát bez konfrontácie s Indonéziou a s OSN;
zároveň dostatočne rázne, aby zabránila silnejúcemu čínskemu
vplyvu v regióne. 30. júna 2004 bola podpísaná Dohoda o zvýšenej
spolupráci medzi Austráliou a Papuou Novou Guineou [6], ktorá
umožňuje austrálskym policajným jednotkám pomôcť pri stabilizácii
krajiny. Do programu bezpečnostnej spolupráce Austrália plánuje
investovať vyše miliardy dolárov (od získania nezávislosti Papua
Nová Guinea od Austrálie obdržala takmer 15,5 miliardy dolárov)
a k 1. marcu 2005 už na území Papuy Novej Guiney pôsobila väčšina z dohodnutého počtu 210 austrálskych policajtov [7]. Austrália už
predtým spoločne s Vanuatu, Tongou, Fidži a Novým Zélandom
úspešne zasiahla proti eskalujúcemu násiliu na Bougainville. Problematický ostrov prechádza tranzitívnym obdobím a v januári 2005
bola prijatá ústava, ktorá umožní prvé slobodné voľby v autonómii.
Posilňovanie bilaterálnej spolupráce s Indonéziou sa pri zachovaní
trendu užšej regionálnej integrácie a kooperácie na úrovni Tichomorského fóra37 pod patronátom Austrálie javí ako schodné riešenie
pre dlhodobú stabilizáciu nekľudného regiónu.
Šalamúnske ostrovy predstavujú problematického mikroaktéra
regiónu Oceánie, ktorého vývoj v posledných rokoch vyslal signál
o nebezpečenstve hroziacom ostrovným štátom a nutnosti zásahu
v záujme stability celej oblasti. Na stabilizačnej operácii prebiehajúcej na území Šalamúnskych ostrovov sa podieľajú medzinárodné
sily pochádzajúce z Austrálie, Nového Zélandu, Papuy Novej Guiney, Fidži a Tongy. Misia RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands) na Šalamúnskych ostrovoch prebieha od júla 2003. Výbuchy násilia na Šalamúnskych ostrovoch sa podarilo predovšetkým
vďaka nasadeniu austrálskych síl a materiálnej pomoci potlačiť a situácia sa v priebehu roka značne zlepšila. Bezpečnostné zložky
zabavili v priebehu akcie vyše 3 700 nelegálnych zbraní a zatkli viac

3

37Organizáciu tvorí Austrália,
Cookove ostrovy, Fidži, Nový Zéland, Papua Nová Guinea, Šalamúnske ostrovy, Mikronézia, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Marshallove ostrovy, Tonga, Tuvalu
a Vanuatu – pozn. aut.
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ako 1 200 povstalcov vrátane Samuela Kekeho, vodcu rebélie. Úlohy
odštartovania budovania funkčnej štátnej štruktúry (zvláštny koordinátor RAMSI označil misiu za „state-building exercise“[6]), znovunastolenia efektívneho právneho a ekonomického systému boli
misiou úspešne naplnené a situácia na Šalamúnskych ostrovoch sa
stabilizovala. Militantné hnutia Isatabu Freedom Movement (ISM) a Malaitan Eagle Force (MEF)38 prakticky od zásahu RAMSI nepreviedli
žiadne signifikantné akcie (s výnimkou jedinej straty na živote, ktorú
austrálska armáda utrpela počas RAMSI). [6, 10]
Rázne policajno-vojenské aktivity Austrálie na poli bezpečnosti
a súbežný tlak na papuánsku vládu v horúcej oblasti medzi Papuou
Novou Guineou a Šalamúnskymi ostrovmi dokázali do značnej
miery „umierniť“ miestne radikálne hnutia a narušiť spojenia medzi
nimi. Toto sa týka najmä problému ostrova Bougainville a vzťahu
separatistickej Bougainville Revolutionary Army (BRA) s IFM, ktorá bola
aktívna v deväťdesiatych rokoch pri takmer stopercentnej podpore
miestneho obyvateľstva a bola úspešne integrovaná do politického
života autonómie. Jej militantná odštiepenecká frakcia Mekamui Defence Force (MDF) však stále predstavuje nebezpečenstvo v prípade
problémov s prebiehajúcou tranzíciou.

Záver
38Vzhľadom na tichomorské
reálie treba podotknúť, že
charakter výzbroje a akcií
IFM sa do značnej miery líši
od militantných hnutí napríklad Stredného východu či
Kolumbie. Medzi 1 300 kusmi zbraní odovzdaných IFM
austrálskej armáde bolo len
150 kusov vojenského rázu,
väčšinu tvorili oštepy a nože. Násilné aktivity pozostávali prevažne z akcií spojených s davovým násilím
[10]. Výzbroj a charakter akcií BRA, resp. MDF a MEF
však už boli bližšie moderným stereotypom – pozn.
aut.
39Viac viď kap. Vývoj bezpečnostných politík USA,
Veľkej Británie, Francúzska
a Nemecka.
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Obdobie rokov 2004 – 2005 v regióne Austrálie a Oceánie bolo
poznačené predovšetkým katastrofálnou vlnou cunami a prehlbovaním konfliktného stavu na Papue Novej Guinei. Následky cunami potvrdili zraniteľnosť ostrovných štátov prírodnými katastrofami. Regionálna spolupráca pri odstraňovaní jej následkov pomohla
upevneniu vzťahov hlavných aktérov regiónu Austrálie a Indonézie. Diplomatický tlak v oblasti Východného Timoru a nekompromisná politika Austrálie voči zónam nestability v jej bezprostrednom susedstve potvrdili líniu bezpečnostnej a zahraničnej politiky
Austrálie posledných rokov, ktorá vedie k prehlbovaniu regionálnej
spolupráce na báze bilaterálnych dohôd i regionálnej integrácie
v kooperácii s USA. Úsilie vyvíjané Austráliou v tejto oblasti je pre
USA zaujímavé najmä v súvislosti so strategickými cieľmi v oblasti
Juhovýchodnej Ázie39.
V súlade s trendmi posledných rokov je aj posilňovanie ADF
a investičný plán rozvoja a modernizácie austrálskej obrany. Austrália
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v súlade so záujmami USA vďaka tomu aj naďalej úspešne čelí
čínskemu tlaku a snahe o strategický prienik do Tichomoria a aktívne presadzuje svoje bezpečnostné záujmy v celom regióne.
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Úvod
Koncom minulého storočia sa terorizmus a vojny s „nepriateľom
bez hraníc“ [2] začali pravidelne spomínať ako aktuálne hrozby pre
medzinárodný poriadok. Avšak terorizmus stále nevyvolával žiadny veľký poplach. Zdalo sa, že existuje skoro mnoho rokov a nedokáže mať vplyv na svetový vývoj. Terorizmus bol braný len ako
časť sociálno-politickej sféry v individuálnych nespokojných krajinách a regiónoch. Zmenili to až septembrové udalosti z roku 2001,
ktoré nás donútili hovoriť o medzinárodnom terorizme, o zmene
rozsahu a zamerania teroristických aktov, zapríčinili zmenu v myslení politikov a expertov a v súčasnom strategickom myslení. Terorizmus sa stal pre civilizovaný západný svet hrozbou číslo jedna.
Vzhľadom na jeho kontinuálnu internacionalizáciu, terorizmus nie
je problémom len pre vyspelé štáty, ale takmer pre každý štát na
Zemi. Problém s jeho riešením reflektuje aj správa OSN „Bezpečnejší svet: Naša spoločná zodpovednosť“, ktorá predkladá definíciu terorizmu. Jej absencia doteraz znemožňovala OSN „uplatňovať svoju morálnu autoritu a vysielať jednoznačný odkaz, že
terorizmus nie je nikdy akceptovateľná taktika.“ [1] V tomto dokumente je terorizmus vnímaný ako akt, ktorého úmyslom je spôsobiť smrť či vážne zranenia na tele civilistov alebo nebojujúcich so
zámerom zastrašiť obyvateľstvo, poprípade donútiť vládu alebo
medzinárodnú organizáciu vykonať alebo zabrániť vykonaniu nejakého aktu. Vzhľadom na dlhotrvajúce problémy a spory okolo
definície terorizmu, je sympatická a nanajvýš potrebná táto snaha
vytvoriť všeobecne akceptovanú definíciu, ktorá by bola začlenená
505
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do legislatívy. Len takto je možné globálne stíhať ľudí za teroristické činy. To bolo doteraz neľahké vzhľadom nato, že kto bol pre
jedného terorista, bol pre iného bojovník za slobodu. A práve túto
ambivalentnosť by malo prijatie akejkoľvek novej definície terorizmu vyriešiť.

Teroristické útoky v roku 2004
Rok 2004 sa vyznačuje tým, že ešte nikdy doteraz nebolo pri teroristických útokoch za jeden rok zabitých také veľké množstvo ľudí.
Tabuľka 1 ukazuje, že na základe údajov National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT)1 [10] padlo za obeť
vnútroštátnemu a medzinárodnému terorizmu až 4 706 ľudí, čo je
viac ako za rok 2001 (4 567 obetí). Po klesajúcom trende v rokoch
2002 a 2003 nastal opäť strmý nárast. Takisto narástol počet teroristických úrokov na 2 411, čo je po roku 2002 (2 644) druhý
najvyšší počet v histórii.
Graf č. 1: Teroristické útoky
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1MIPT

spravuje databázu teroristických incidentov, skupín a ďalších faktov spojených s terorizmom. Spolupracuje s RAND-om a s Ministerstvom vnútornej bezpečnosti USA.
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Keď však berieme do úvahy len medzinárodný terorizmus,
tabuľky 2 a 3 ukazujú trendy za posledných 15 rokov. Medzinárodný terorizmus je vnímaný ako útok teroristov na ciele v zahraničí,
na domáce ciele, ktoré sú spájané s cudzími vládami, alebo medzinárodný incident, pri ktorom sa útočí na cestujúcich lietadla, posádku a zariadenie [6].
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Graf č. 2: Medzinárodný terorizmus
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Je zaujímavé sledovať dáta, keď z nich vyčleníme údaje z Iraku.
Počet útokov tak významne klesá, ale čo sa týka obetí, ich počet
v porovnaní s predošlým rokom stúpa. Vojna proti terorizmu prináša svoje ovocie azda až na Irak. Pre Slovensko je zaujímavý
hlavne medzinárodný terorizmus kvôli možnému dosahu na územie a záujmy Slovenskej republiky.
Graf č. 3: Medzinárodný terorizmus – obete
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Spomedzi všetkých teroristických útokov boli najsignifikantnejšie
pre Slovensko útoky v Beslane a v Madride nielen kvôli ich rozsahu
a počtu obetí ale hlavne kvôli teritoriálnej blízkosti. Najkrvavejší
teroristický útok za celý rok 2004 sa odohral 1. – 3. septembra v Bes507
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lane v Severnom Osetsku, keď sa skupina ozbrojencov zmocnila
miestnej školy. Držali viac ako tisíc rukojemníkov z radov učiteľov,
žiakov a ich rodičov. Po dvojdňovom vyjednávaní sa celá dráma
skončila výbuchmi niekoľkých častí školy a následnými prestrelkami
medzi rebelmi a ruskými bezpečnostnými zložkami. Pri tejto rukojemníckej dráme prišlo o život viac ako 320 ľudí. K zodpovednosti sa
o niekoľko dní prihlásil čečenský poľný veliteľ Šamiľ Basajev.
Doteraz najničivejší teroristický útok na pôde EÚ sa odohral
v Španielsku v Madride 11. marca 2004, pri ktorých prišlo o život
191 ľudí. Séria desiatich simultánnych explózií v štyroch vlakoch
nastala počas rannej špičky. Podozrenie padlo na teroristickú skupinu ETA, ale neskôr bola obvinená al-Káida ako pravdepodobnejší
vykonávateľ vzhľadom na rozsah a spôsob vykonania útokov.

Trendy a formy
Moderný trend terorizmu smeruje k voľne necentralisticky organizovaným, samostatne financovaným medzinárodným sieťam teroristov – k terorizmu, ktorý je nábožensky založený, ideologicky
motivovaný alebo etnicko-nacionalistický. Radikálne islamistické
fundamentalistické skupiny sú vážnou hrozbou pre režimy na Strednom východe, Indonézii, v stredoázijských krajinách a v Afrike. Najznámejšie aktívne skupiny v roku 2004 boli bin Ládinova al-Káida,
az-Zarkáwího at-Tawhíd, Ansar al-Islam, Džamá`at Islamíja,
Oslobodzovací front Džammú a Kašmír a iné. Terorizmus však nie
je doménou len islamských skupín, ako by sa mohlo zdať. Existuje
aj hrozba kresťanského, židovského, hinduistického, či síkhskeho
terorizmu. Najznámejšia kresťanská aktívna skupina je Lord’s Resistance Army (LRA) operujúca v Ugande a Sudáne. Medzi aktívne
hinduistické teroristické skupiny počítame aj etnických nepálskych
rebelov, sikhské extrémistické hnutia sú napríklad Dal Khalsa,
Dashmesh Regiment, Babbar Khalsa, All India Sikh Students
Federation, Khalistan Commando Force, International Sikh Youth
Federation a Khalistan Liberation Front. Židovské teroristické
skupiny: Strana Kach, Kahane Chai, EYAL. [8] Po celom svete je
aktívnych ešte množstvo väčších či menších skupín založených na
etnickom a ideologickom princípe. Tento stručný prehľad nahlodáva platnosť zaužívaného klišé, že „nie všetci muslimovia sú teroristi,
ale takmer všetci teroristi sú muslimovia.“[15]
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Ďalší trend je nárast medzinárodných väzieb medzi rôznymi
teroristickými organizáciami, ktoré zahŕňajú kombináciu vojenského výcviku, financovania, šírenia technológií alebo politického poradenstva. Do popredia sa dostáva problematika šírenia zbraní hromadného ničenia (ZHN) a ich možného vlastnenia a nasadenia
teroristickými skupinami. Obavy z použitia ZHN sú do značnej
miery nadnesené, no nemožno povedať, že sú neopodstatnené.
Použitie ZHN je málo pravdepodobné, ale netreba zabúdať, že má
potenciálne obrovské následky. V roku 2004 bolo zaznamenaných
niekoľko pokusov o útok so ZHN. Našťastie boli všetky útoky
včas odhalené. Najvážnejší útok sa nemal odohrať na území niektorej zo západných krajín ale v Jordánsku. Aprílové zatknutie
údajných teroristov, ktorí boli napojení na al-Káidu poukázala na
novú hrozbu – chemicky obohatená bomba. Podozriví údajne plánovali zaútočiť na jordánske vládne budovy, veliteľstvá spravodajských služieb, ambasádu USA a rozptýliť toxické chemické látky
nad veľkou časťou Ammánu. [7] Teroristi však inklinujú k používaniu osvedčených metód, prostriedkov a technológií pri útokoch
a tými sú práve konvenčné zbrane.
Teroristické útoky v roku 2004 sa odohrali takmer na všetkých
kontinentoch a nie sú dielom jednej teroristickej skupiny či siete,
ako je napríklad al-Káida. Útoky sa zamerali hlavne na nechránené
ciele (soft targets) s úmyslom spôsobiť čo najväčšie ľudské obete.
Vyššia brutalita útokov a väčší počet obetí môže protirečiť sloganu, že teroristi chcú viacej prizerajúcich sa ako obetí. V dnešnej
dobe moderných komunikačných prostriedkov, keď sa dozvedáme takmer okamžite o každom teroristickom útoku a stávame
sa apatickejšími voči teroristickým útokom a ich obetiam, len
veľký počet obetí zaručí pritiahnutie pozornosti širokej celosvetovej verejnosti. Vyššie obete útokov môžu mať príčinu aj v protiteroristických opatreniach. Tieto opatrenia do značnej miery zabraňujú teroristickým útokom a vyžadujú si ich detailnejšiu a starostlivejšiu prípravu, čo môže vyústiť do väčšieho útoku s viacerými obeťami. Aj tabuľky 2 a 3 poukazujú na vyššiu letálnosť útokov v roku 2004, akýsi masový terorizmus. V minulosti teroristi
hlavne vyjednávali o svojich požiadavkách a popravy rukojemníkov boli až krajným riešením. V súčasnosti, v dobe manichejistickej dichotómie boja dobra proti zlu, ako sa to snažia podať niektorí lídri džihádistov, sú terčom potenciálnych teroristických útokov všetci neveriaci.2

1

2Medzi neveriacich sa počítajú aj muslimovia, ktorí kolaborujú s nemuslimami –
pozn. aut.
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Pri teroristických útokoch boli použité osvedčené teroristické
metódy ako bombový útok, nástražné výbušné systémy, mínometné
ostreľovanie, streľba z útočných pušiek, branie rukojemníkov, no
v neposlednom rade aj rozširujúci sa fenomén samovražedných
útočníkov. Čoraz obľúbenejšou formou teroristického útoku sa
stáva použitie vozidiel naplnených výbušninou. Vyplýva to z početných výhod použitia tohto prostriedku ako je výborná manévrovateľnosť, skutočnosť, že samotný nosič zbrane je zbraňou, schopnosť prekonať menšie bezpečnostné prekážky, nenápadnosť útočníka, schopnosť niesť obrovské množstvo trhaviny a dopraviť ho
na želané miesto s vysokou presnosťou a s nízkymi nárokmi na plánovanie celej operácie.
Je potrebné si všimnúť teroristickú aktivitu, ktorá doteraz nebola
veľmi rozšírená a to útok jednej denominácie islamu na proti druhej
(šíitov proti sunnitom a vice versa). Tento trend je zjavný práve
v Iraku, kde sa sunnitská menšina a džihádisti útokmi proti šíitskej
väčšine snažia destabilizovať krajinu a vtiahnuť ju do občianskej
vojny. Podobné medzidenominačné útoky sa odohrali aj v Pakistane.
Už to nie je len deklarovaný džihád proti židom a križiakom[9], ale
medzi muslimami samotnými. Zároveň narástol počet únosov cudzincov v Iraku, pri ktorých bolo podmienkou prepustenia stiahnutie jednotlivých kontingentov dotknutých štátov. Hoci po operáciách
vo Fallúdži v novembri roku 2004 počet únosov poklesol, stále sa
vyskytujú únosy hlavne Iračanov, no v neposlednom rade aj cudzincov. Hlavným dôvodom únosov je získavanie finančných prostriedkov z výkupného, politická aktivita a propaganda. Mnohé krajiny
a spoločnosti, ktorým boli unesení ich pracovníci boli nakoniec
nútení stiahnuť sa z Iraku, čo má vplyv na rekonštrukciu irackej
povojnovej infraštruktúry. Únosy boli do apríla 2004 doménou
kriminálnych skupín, ktoré sa zamerali na únosy Iračanov zo stredných a vyšších tried. Požiadavky sa obmedzovali len na výkupné.
V roku 2004 sa začali únosy, ktoré nemali prvotné kriminálne pozadie, ale stali sa súčasťou taktiky odboja proti koaličným vojskám,
resp. ako politický nátlak na vlády dotknutých krajín. Túto taktiku si
osvojili povstalecké skupiny v Iraku. Únosy vykonávali kvôli výhodám, ktoré vnímali pri zadržiavaní a popravovaní cudzincov. Na
základe výpovedí oslobodených nie je vylúčené, že za útokmi stoja
aj členovia bývalej Husajnovej hlavnej spravodajskej služby Muchabarat.[13] Obrat v trende únosov nastal po 31. 3. 2004, kedy boli
vo Falúdžii popravení štyria americkí civilní dodávatelia. Odvtedy
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začali kriminálnici a povstalci spolupracovať pri únosoch cudzincov.
Kriminálne skupiny sa stali dodávateľmi unesených pre povstalcov
z čoho profitovali obe zúčastnené strany. Neplatí to však vo všetkých prípadoch. Väčšina útokov sa odohrala v provinciách Bagdad
a Anbar. Dôvodom je vysoká koncentrácia cudzincov v hlavnom
meste a to, že Falúdža je centrom odporu. Trendom je únos v okolí
diaľnic a hlavných dopravných ťahov. Väčšina únosov v Bagdade
bola namierená proti cudzincom v ich domoch alebo úradoch, čo si
vyžaduje väčšiu prípravu, viac operátorov a väčšiu logistickú podporu únoscov. Pokles únosov vo viacerých provinciách poklesol po
operácii vo Falúdži v novembri 2004, čo môže signalizovať, že práve
Falúdža bola dôležitým centrom organizácie únosov v niekoľkých
provinciách. Počet popravených obetí únosu sa líši podľa náboženskej príslušnosti. Bolo popravených 25% unesených obyvateľov
nemuslimských krajín ale len 12% obyvateľov muslimských krajín.[11] Existuje aj vzťah medzi členstvom v koalícii a rizikom
popravy. Krajiny ako USA, V. Británia, Macedónsko, Taliansko,
Dánsko a Bulharsko mali vysoký podiel zabitých unesených ľudí.
Iné koaličné krajiny ako Austrália, Česko, Japonsko, Poľsko, Južná
Kórea a Ukrajina mali prepustených väčšinu svojich unesených
občanov. Kombinácia politických a ekonomických faktorov bude
podnecovať povstalcov a kriminálne skupiny pokračovať v únosoch
– odstrašenie cudzincov a tým aj oslabovanie bezpečnosti a politickej stability, vnášanie nezhôd medzi členov koalície a podkopávanie
medzinárodného odhodlania na rekonštrukciu Iraku, unášanie Iračanov a ich zastrašovanie pred spoluprácou s koalíciou a nakoniec aj
propaganda cez internet a televíziu a následné finančné dary od
radikálnych islamistov vo svete. Netreba však zabúdať ani na odpor
miestnych obyvateľov. V máji 2004 sunitskí klerici vydali fatwu,
v ktorej odsudzujú únosy a popravy unesených. To môže spôsobiť,
že sa povstalci preorientujú na iné spôsoby presadenia svojich cieľov.
Počas minulého roku teroristi využívali vo zvýšenej miere internet. Rôzne skupiny publikovali na internete svoje požiadavky, priznávali zodpovednosť za útoky, zverejňovali popravy rukojemníkov alebo videá svojich martýrov, ktorí vykonávali útoky. V budúcnosti sa dá očakávať zvýšené využívanie a spoliehanie sa na
internet ako na prostriedok komunikácie vodcov, vizionárov a členov teroristických skupín. Ako príklad môže slúžiť výzva Bin Ládina zo 16. decembra 2004, ktorá bola šírená v zvukovej aj písanej
forme na džihádistických webových stránkach, na útoky proti
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saudskoarabskej vláde.[3] Bin Ládin aj Ajmán Zawahírí používajú
internet a televíznu stanicu al-Džazíra na komunikáciu s mudžahídmi. Teroristická mediálna organizácia „Global Islamic Media“
publikuje transkripcie audionahrávok na jednej alebo viacerých internetových stránkach, kde si ich môžu necenzurované prečítať
všetci operatívci a sympatizanti.

Nebezpečenstvo terorizmu v SR
Terorizmus víťazí všade, kde sa mu venuje nadmerná pozornosť.
Cieľom teroristov a teroristických útokov je upozorniť na seba
a dostať seba a svoj „odkaz“ k svetovej verejnosti prostredníctvom
médií. V tomto zohrávajú médiá veľmi nevďačnú úlohu akýchsi
„propagátorov“, vedomých alebo aj nevedomých. Práve vplyv
a dosah médií na jednotlivca v spoločnosti šírením hrôzostrašných
záberov z miest teroristických útokov pôsobí kontraproduktívne.
Na jednej strane stojí snaha informovať, na druhej strane je však
šírenie strachu smerom k cieľovej skupine a šírenie propagandy
a reklamy smerom ku stúpencom. Tak robia médiá boj proti terorizmu ťažším. Najdôležitejšia súčasť boja proti terorizmu je prevencia. Prevenciou teroristických útokov sa majú zaoberať hlavne
spravodajské služby štátov, ktoré sú dostatočne vybavené a vycvičené na to, aby túto hrozbu dokázali identifikovať a v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu sa s hrozbou terorizmu dokázali vysporiadať. Prevencia pred teroristickými útokmi
nutne vyžaduje skúmať motívy a možnosti potenciálnych teroristov. Spoznávanie a určovanie motívov potenciálnych teroristov je
veľmi obtiažne. V mnohých prípadoch je takmer nemožné vidieť
pohnútky, ktoré vedú teroristu spáchať teroristický čin. Môžu nimi
byť rôzne vnímané historické krivdy, názorové a ideologické nezrovnalosti či iné motivácie. Aj napriek najlepším možným protiteroristickým opatreniam si motivovaný jedinec nájde spôsob ako
akt teroru vykonať. Slovensko nemá žiadnu imperiálnu, či dobyvačnú minulosť, ktorá by mohla byť vnímaná ako zdroj problémov a ani v súčasnosti nemá na svojom území významné symbolické ciele, ktoré by sa potenciálne mohli stať cieľom teroristov.
Existuje oveľa viac symbolických cieľov po svete a v Európe, ktoré
sa môžu stať pravdepodobnejšími cieľmi útokov. Na území Slovenska je však množstvo cieľov, ktorých likvidáciou poprípade po512
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škodením by sa dosiahol efekt, postihujúci celý stredoeurópsky
región. Je nutné spomenúť, že prípadné úspešné protiteroristické
opatrenia v najviac ohrozených krajinách ako USA, Veľká Británia,
a pod. spôsobia, že si teroristi budú hľadať sekundárne ciele. Na
území Slovenska sa, podobne ako v prípade iných krajín, presadzujú v rôznych formách rôznorodé politické, ekonomické, kultúrne
a iné záujmy prezentované diplomatickými zastupiteľstvami iných
štátov, medzinárodných inštitúcií, obchodných, priemyslových a finančných organizácií, ktoré patria medzi najvyhľadávanejšie terče
teroristických útokov. Práve tieto objekty sú tým, čo teroristi vnímajú ako symboly personifikujúce protivníka.
Slovenská republika sa stáva zraniteľnejšou hlavne kvôli prudkému rozvoju globalizácie. Ako vieme, globalizácia nielen prináša
svetu komplex hrozieb pre bezpečnosť, ona robí svet zraniteľnejším voči týmto hrozbám, Z jednej strany, globalizácia zvyšuje
vzájomnú závislosť – čo znamená krehkosť a zraniteľnosť národných a medzinárodných infraštruktúr. Preto úspešný útok proti
jednému ich elementu v jednej krajine môže negatívne ovplyvniť
iné elementy na celom svete. Tým viac, že globalizácia uľahčuje
prístup extrémistov k vysokoefektívnym útočným prostriedkom.
Postupným naplňovaním integračného úsilia Slovenska, zavŕšeného vstupom do aliancie NATO a Európskej únie ako aj jeho
vojenskými aktivitami v zahraničných misiách, sa jeho postavenie
principiálne mení. Slovensko sa stalo súčasťou pravdepodobného
terča teroristických aktivít. Región strednej Európy a konkrétne
Slovensko je najviac ohrozený násilnými odplatami islamských
teroristov.
Čo sa týka možného teroristického útoku na Slovensku, správa
SIS za rok 2004 v oblasti boja proti terorizmu uvádza, že „sa riziko
teroristického ohrozenia SR a jeho záujmov v zahraničí zvýšilo.
Potvrdili to vyhrážky na adresu Slovenska zo strany islamských
radikálov, útoky na personál ambasády a jeho ochranu v Iraku,
podozrivý záujem o strategické objekty na území SR a o objekty
s vysokou koncentráciou obyvateľstva, väzby na teroristicky aktívne regióny príslušníkov rizikovej komunity v SR, ich radikálne
postoje a kontakty na členov a sympatizantov teroristických
skupín.“[14]
Nutné je v tejto súvislosti brať do úvahy muslimskú menšinu na
Slovensku, ktorá v súčasnosti nevykazuje znaky hrozby, ale teoreticky môže spolupracovať s teroristami zo zahraničia. Muslimské
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komunity v Európe predstavujú pestrú etnickú, jazykovú a kultúrnu mozaiku s väzbami na mimoeurópske regióny muslimského
sveta. Ako imigranti sa muslimovia niekedy ocitajú v cudzom a dokonca nepriateľskom prostredí, tak z hľadiska viery, ako aj životného štýlu. Majoritná spoločnosť, ktorá je konfrontovaná s islamskou menšinou, je s touto menšinou nútená vstupovať do dialógu,
a ten v niektorých prípadoch prerastá do konfliktov. Muslimskí imigranti zasa v kontakte s cudzím prostredím prirodzene prehodnocujú vlastné videnie sveta, náboženské hodnoty a prax. Iná je
problematika konvertitov na islam. Tí nepatria k viditeľnej menšine. Vyrástli síce v miestnej spoločnosti, ale vnútorne sú sympatizanti, resp. zástancovia iných hodnôt, ako sú vo všeobecnosti na
Slovensku uznávané.
Marginalizácia menšín (teda aj muslimov) a ich ostarkizovanie
spoločnosťou môže viesť k tomu, že sa príslušníci menšín budú
utiekať k tým, ktorí hlásajú nenávisť. Preto nech sú politika a zákony štátu akokoľvek dokonalé, nestačí to zabezpečiť harmonické
nažívanie menšín s majoritnou populáciou. Tu je potrebná zmena
myslenia. Ktorákoľvek majoritná populácia je však veľmi náchylná
podozrievavo pristupovať k menšinám. Čím je majoritná spoločnosť homogénnejšia, tým viac to platí. Akékoľvek kriminálne
priestupky minorít vrhajú veľmi zlé svetlo na ich vnímanie väčšinou v spoločnosti. Otázka imigrácie je veľmi citlivo vnímaná
v mnohých krajinách Európy a niektoré politické strany, ktoré majú
imigráciu vo svojej agende, zaznamenávajú úspech (Rakúska ľudová strana, List Pim Fortuyn v Holandsku,...). A tu je možné
vidieť rodiacu sa špirálu nepochopenia a násilia. Akýkoľvek priestupok menšiny vedie k protiopatreniam väčšiny. A protiopatrenia
väčšiny vedú ešte k väčšiemu odcudzeniu menšiny. Je teda potrebné predísť eskalovaniu takejto situácie a zabezpečiť vhodné podmienky pre integráciu a dobré vzťahy medzi etnikami.
V súčasnosti nie je opodstatnené sa na Slovensku obávať násilia
inšpirovaného islamom. Avšak je veľmi dôležité, aby sa na nebezpečenstvo islamistického násilia, ktoré sa odohráva v iných krajinách, neprehliadalo ako na niečo, čo sa nemôže uskutočniť na
Slovensku. Otázkou ostáva, či sa táto situácia na Slovensku zmení.
A ak áno, tak kedy a prečo?
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Legislatíva v EÚ a na Slovensku
Po teroristických útokoch v Madride EÚ vystupňovala svoje snahy
v boji proti terorizmu. Európska komisia vydala 15. 3. 2004 Akčný
dokument [5], kde sa načrtli niektoré sporné body a prostriedky,
ktorými sa na ne reaguje a bude reagovať. Tento dokument predkladá päť typov činnosti, ktorými má podľa návrhu Komisie EÚ
reagovať na tieto teroristické činy:
 Deklarácia solidarity. (Únia a jej členské štáty majú konať spoločne v duchu solidarity, ak je členský štát obeťou teroristického
útoku. Všetky členské štáty sú rovnako vystavené hrozbe terorizmu. Únia musí mobilizovať všetky nástroje, ktorými disponuje
(vrátane vojenských), aby predchádzala teroristickým hrozbám na
území členských štátov, chránila demokratické inštitúcie a civilistov pred teroristickým útokom a asistovala členským štátom na
ich území pri požiadavke ich politických reprezentantov v čase
teroristického útoku).
 Lepšia implementácia existujúcich legislatívnych nástrojov relevantných pre boj proti terorizmu a adaptovanie návrhov opatrení,
ktoré prerokúva Rada.
 Posilnenie boja proti financovaniu teroristov (vytvorenie databázy
podozrivých ľudí a organizácií, boj proti praniu špinavých peňazí,
zablokovanie podozrivých účtov,...).
 Zlepšenie operačnej spolupráce a koordinácie (vzájomná výmena
spravodajských informácií – Eurojust a Europol sa majú plne
zapojiť do procesu,...).
 Externá aktivita (dialóg o terorizme s tretími krajinami, ktoré slúžia ako základňa, zdroj teroristov alebo podporujúci štát – možnosť uvaliť sankcie,...).
 Iné nástroje (odškodnenie obetí, ...).
Lídri EÚ prijali 25. marca 2004 Deklaráciu o boji proti terorizmu [4], ktorá dopĺňa Akčný plán EÚ pre boj proti terorizmu z roku
2001. Deklarácia prehlasuje, že akty terorizmu sú útokmi proti
hodnotám, na ktorých je Únia založená. Zdôraznila záväzok Únie
a jej členských štátov vykonať všetko, čo je v ich silách v boji proti
všetkým formám terorizmu. Deklarácia si kladie za cieľ nasledovné
aktivity:
 upevniť medzinárodné úsilie bojovať proti terorizmu;
 obmedziť prístup teroristov k finančným a ekonomickým zdrojom;
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 zvýšiť schopnosti európskych inštitúcií a členských štátov vyšetrovať a trestať;
 chrániť bezpečnosť medzinárodnej dopravy a zriadiť efektívny
systém hraničných kontrol;
 posilniť koordináciu medzi členskými štátmi, teda schopnosť
EÚ predchádzať a vysporiadať sa s následkami teroristického
útoku;
 identifikovať faktory, ktoré prispievajú k regrutácii teroristov;
 podporiť tretie krajiny, aby sa efektívnejšie zapojili do boja proti
terorizmu.
Následne bol v roku 2004 na Slovensku navrhnutý aj Národný
akčný plán boja proti terorizmu, v ktorom vláda Slovenskej republiky a všetky kompetentné subjekty bezpečnostného systému
Slovenskej republiky považujú boj s terorizmom za jednu zo svojich
hlavných priorít. Slovenská republika ratifikovala všetky globálne
dohovory. Najdôležitejším krokom pri uplatňovaní medzinárodných právnych nástrojov v Slovenskej republike je implementácia základnej protiteroristickej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN
č. 1373/2001 k boju proti terorizmu v podmienkach Slovenskej
republiky, ďalej podpísanie Druhého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
z 20. apríla 1959 s výhradou ratifikácie, ďalej podpísanie tzv. Dohovoru o Europole 12. mája 2004 a štyroch nadväzných protokolov
(Protokol o praní špinavých peňazí, Protokol o vyšetrovacích
tímoch, Protokol o zriadení Európskeho policajného úradu, Protokol o výsadách a imunitách).[11] Vláda Slovenskej republiky na
svojom zasadaní 10. mája 2005 prerokovala a uznesením č. 369
schválila Národný akčný plán boja proti terorizmu[12]. Praktickým
príspevkom SR vo vojne proti terorizmu bolo vyslanie ženijnej
odmínovacej čaty do operácie ISAF v Afganistane v júni 2004 na
základe mandátu NR SR. Taktiež má misia slovenských ženistov
v operácii Iracká sloboda za sebou už niekoľko rotácií.

Záver
Pre boj proti terorizmu a organizovanému zločinu je potrebné
vytvorenie vhodného prostredia a inštitúcií, ktoré sa starajú o výber
a výcvik špeciálnych jednotiek. Pre zabezpečenie špeciálneho vý516
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cviku špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného
systému SR slúži aj Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku
MO SR Lešť. Našťastie doteraz nebolo Slovensko terčom teroristických útokov a neboli zaznamenané ani útoky proti slovenským
cieľom a priamym záujmom v zahraničí. To však neznamená, že sú
kroky najvyšších orgánov a bezpečnostných zložiek SR v protiteroristickej činnosti neopodstatnené a nemalo by sa v nich pokračovať. Vzhľadom na priaznivú geografickú polohu nie je vylúčené, že by ho teroristické organizácie mohli využiť ako tranzitnú
krajinu, poprípade materiálno-technickú základňu. Preto je potrebné extenzívne využívanie domácich a zahraničných spravodajských
služieb, ktoré monitorujú činnosť skupín organizovaného zločinu
a teroristických skupín.
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Úvod
Vývoj v oblasti zbraní resp. prostriedkov hromadného ničenia aj
v roku 2004 pokračoval v trendoch, ktoré sa začali už pred niekoľkými rokmi. Najväčšie nahromadenie ničivej sily stále predstavujú jadrové arzenály hlavných svetových jadrových mocností –
USA, Ruska, Veľkej Británie, Francúzska a Číny, ku ktorým od
roku 1998 pribudli India a Pakistan a ku ktorým s najväčšou pravdepodobnosťou patrí aj Izrael. USA, Veľká Británia, Francúzsko
a do značnej miery aj Rusko – reflektujúc politický vývoj po skončení studenej vojny – svoju strategickú aj taktickú jadrovú výzbroj
v posledných rokoch výrazne kvantitatívne zredukovali a znížili
úroveň bojovej pohotovosti strategických síl. Táto skutočnosť spolu s realizovanými politicko-diplomatickými krokmi (vrátane bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných zmlúv a dohôd, ktoré
sa týkajú jadrových zbraní a ich skúšok) na zvýšenie vzájomnej
dôvery medzi bývalými ideovými protivníkmi významne znížili
riziko vypuknutia všeobecnej jadrovej vojny. Na druhej strane Čína, India a Pakistan svoj jadrový potenciál zrejme rozširujú a inten-
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zívne zdokonaľujú systémy nosičov, čo vedie k stupňovaniu pretekov v zbrojení medzi týmito rivalmi.
Veľké obavy v demokratických krajinách vzbudzuje jadrový program Severnej Kórey a Iránu. KĽDR otvorene vyhlásila, že jadrové
zbrane vlastní a disponuje príslušnými nosičmi, aj keď o tom dosiaľ nepredložila žiadny priamy a jednoznačný dôkaz. Irán zasa
tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne mierový a jeho cieľom je
vybudovať dostatočné energetické zdroje. Problém spočíva v tom,
že potrebné technológie možno v prípade nedostatočnej kontroly
ľahko použiť aj na vývoj a výrobu jadrových zbraní, ako aj vo fakte,
že Irán intenzívne pracuje na vývoji balistických riadených striel
a striel s plochou dráhou letu.
Inou vážnou hrozbou pre medzinárodnú komunitu je proliferácia jadrového know-how a možnosť, že ho získajú nestabilné režimy v zlyhávajúcich štátoch alebo priamo teroristické organizácie.
Varovným príkladom je sieť nelegálneho šírenia jadrových technológií, ktorú vybudoval pakistanský jadrový vedec Abdul Kádir
Chán, ako to dokazujú dokumenty a zariadenia získané v Líbyi po
zrušení jej programu vývoja zbraní hromadného ničenia. Lákavým
cieľom pre teroristov môže byť aj množstvo zdrojov jadrového
a rádiologického materiálu rozptýlených po celom svete a nie vždy
dostatočne zabezpečených a strážených. Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) došlo len v roku
2004 takmer k stovke pokusov o nelegálny transfer jadrového a rádioaktívneho materiálu. Vyhorené jadrové palivo z vojenských
alebo civilných reaktorov, uskladnené zásoby vysokoobohateného
uránu a plutónia, rádiologické zdroje (používané napríklad v medicíne) či rádioaktívny materiál používaný vo výskumných zariadeniach – to všetko by sa pre teroristov mohlo stať zdrojom na výrobu zbraní – ak aj nie klasických štiepnych alebo fúznych (čo je
technicky i ekonomicky náročné), tak určite tzv. špinavých bômb,
pomocou ktorých by sa v cieľovej oblasti mohli rozptýliť nebezpečné rádioaktívne látky.
Základným nástrojom v úsilí o likvidáciu chemických a biologických zbraní a o zamedzenie ich šíreniu sú dve konvencie – Konvencia o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických
zbraní a ich zničení (Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, skrátene Chemical Weapons Convention – CWC) a Konvencia
o zákaze vývoja, výroby a hromadenia bakteriologických (biolo520
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gických) a toxínových zbraní a o ich zničení (Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
/Biological/ and Toxin Weapons and on Their Destruction, skrátene Bacteriological and Toxin Weapons Convention – BTWC). Obe sú vo svojej
úlohe nenahraditeľné a obe výrazne ovplyvňujú vývoj v oblasti
chemických a biologických zbraní, ale zároveň majú aj slabiny, ktoré znižujú ich účinnosť.
Zákazy obsiahnuté v CWC sa netýkajú dráždivých a iných krátkodobo zneschopňujúcich prostriedkov určených na použitie v oblasti vynucovania práva (na policajné účely, ako je napríklad rozháňanie agresívneho davu). To znamená, že v podstate možno vyvíjať (vyrábať, hromadiť) a používať neletálne chemické prostriedky (nemožno ich použiť na vojenské účely); ale práve takéto prostriedky sa v konečnom dôsledku môžu ukázať byť vysoko letálne
– príkladom je použitie opiátu fentanyl v moskovskej rukojemníckej dráme v októbri 2002.
Slabinou BTCW je nedostatočný kontrolný mechanizmus a neexistencia jednoznačných právne záväzných nástrojov, ktoré by bolo možné uplatniť pri posilnení tejto Konvencie, ktorá je z hľadiska
implementácie a kontroly zrejme najslabšia zo všetkých protiproliferačných zmlúv v oblasti zbraní hromadného ničenia.
Slovenská republika, podobne ako štáty, ktoré ju v stredoeurópskom priestore obklopujú, je členom všetkých dôležitých zmluvných režimov a konvencií, ktoré sa týkajú zbraní hromadného ničenia. Z tohto hľadiska (a prirodzene aj z iných významných dôvodov) je v súčasnosti pravdepodobnosť, že sa stane terčom útoku
s použitím ZHN zo strany ich oficiálnych vlastníkov minimálna.
Žiadny zmluvný dokument ale nechráni proti útoku zo strany
neštátnych aktérov – to znamená teroristických organizácií – pričom vysoké je predovšetkým riziko použitia chemických a biologických prostriedkov.

Jadrové zbrane
Podrobné a presné údaje o početnom stave jadrových zbraní súčasných jadrových mocností patria samozrejme k prísne utajovaným
skutočnostiam. Oficiálne sa zverejňujú len niektoré údaje. Zdrojom
verejne prístupných informácií o jadrových zbraniach sú preto
najmä analýzy rôznych mimovládnych organizácií, ktoré sa vo svo521
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jich záveroch často líšia. Uvádzané údaje preto treba považovať len
za orientačné. Najviac verejne dostupných informácií je o jadrovej
výzbroji USA, aj keď nie všetky tieto informácie možno považovať za úplne presné a správne. Pokiaľ ide o ostatné jadrové mocnosti, verejne dostupné informácie o ich jadrových zbraniach a nosičoch sú v niektorých prípadoch len odhady alebo špekulácie.

Spojené štáty americké [1, 2, 3, 78]
Americké strategické jadrové sily pozostávajú z troch hlavných
komponentov: medzikontinentálnych balistických riadených striel
v podzemných vypúšťacích silách, strategických balistických striel
na ponorkách a strategických bombardovacích a raketonosných
lietadiel. Strategické veliteľstvo USA (US Strategic Command) riadi
plánovanie, výber cieľov a bojové nasadenie strategických síl v čase
vojny, ale za ich priebežný výcvik, vybavenie a údržbu techniky
zodpovedajú dve zložky ozbrojených síl – vzdušné sily (US Air
Force) a námorné sily (US Navy). Odhaduje sa, že USA majú vyše
5 300 operačných jadrových bojových hlavíc (4 530 strategických
a 780 taktických). Ďalších približne 5 000 bojových hlavíc je uložených v rezerve alebo deaktivovaných. Prezident Bush v roku
2001 oznámil, že do roku 2012 sa počet operačných hlavíc zníži na
1 700 až 2 200 kusov (to je zakotvené aj v tzv. Moskovskej zmluve
medzi USA a Ruskom). Celkový počet hlavíc (vrátane rezervných)
by mal v roku 2012 predstavovať približne 6 000 kusov.
USA by do 1. októbra 2005 mali vyradiť z výzbroje posledných
10 strategických riadených striel LGM-118A Peacekeeper/MX
(každá s desiatimi hlavicami W87 kategórie MIRV), ktoré sú umiestnené v podzemných vypúšťacích silách na základni F. E. Warren Air Force Base (štát Wyoming). Pre spolu 50 pôvodne operačne nasadených RS LGM-118A bolo k dispozícii spolu 550 hlavíc
W87. Časť z nich nahradí hlavice W62 v riadených strelách Minuteman III, časť sa využije pre ponorkové riadené strely Trident II
D5 a časť sa uloží do rezervy.
Až do roku 2020 by malo zostať vo výzbroji 500 ks medzikontinentálnych balistických riadených striel LGM-30G Minuteman III s doletom vyše 13 000 km, ktoré sú uložené v podzemných vypúšťacích silách na základniach F. E. Warren AFB, Malmstrom AFB (štát Montana) a Minot AFB (štát Severná Dakota).
Riadené strely LGM-30G sú vyzbrojené buď staršími jadrovými
hlavicami W62 s mohutnosťou 170 kt (jednou alebo troma MIRV)
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v návratových puzdrách Mk-12 (150 striel s jednou hlavicou a 50
s troma hlavicami), alebo novšími hlavicami W78 s mohutnosťou
335 kt v puzdrách Mk-12A (300 striel s dvoma alebo troma hlavicami). Náročný a drahý modernizačný program má zlepšiť presnosť navádzacieho systému, zvýšiť spoľahlivosť a predĺžiť životnosť striel.
Medzikontinentálne balistické riadené strely v podzemných
silách podliehajú Kozmickému veliteľstvu vzdušných síl USA.
Námornú časť strategickej jadrovej triády USA predstavujú
strategické balistické riadené strely na jadrových ponorkách, ktoré
podliehajú veliteľstvu amerických námorných síl. US Navy má
14 ponoriek triedy Ohio na jadrový pohon, z ktorých každá môže
niesť až 24 strategických balistických riadených striel. Dve z nich
sú ešte vyzbrojené staršími RS UGM-96A Trident I C4 (každá so
šiestimi MIRV hlavicami W76 s mohutnosťou po 100 kt a s doletom vyše 7 400 km), dvanásť má novšie RS UGM-133A Trident II
D5 (s doletom vyše 11 000 km, buď so šiestimi MIRV hlavicami
W76 v puzdrách Mk-4 alebo so šiestimi hlavicami W88 s mohutnosťou 455 kt v puzdrách Mk-5). RS Trident I by sa mali do dvoch
rokov vyradiť z výzbroje. Navádzacie systémy RS sa postupne
budú modernizovať, aby sa zvýšila ich presnosť.
Tretia časť strategickej triády pozostáva zo strategických bombardérov US Air Force. Bombardéry B-2 Spirit Block 30 (AFB
Whiteman, Montana, spolu 21 ks, z toho 16 v operačnej pohotovosti) môžu niesť jadrové bomby B61-7/11 a B83-1, bombardéry B-52H Stratofortress (Barksdale AFB, Louisiana a Minot
AFB, Severná Dakota, spolu 94 kusov, z toho 56 v operačnej pohotovosti) buď bomby alebo riadené strely s plochou dráhou letu
(RSPDL) ALCM AGM-86B (s hlavicou W80-1) a ACM AGM-129
(s hlavicou W80-1). RSPDL by mali zostať vo výzbroji minimálne
do roku 2030 – samozrejme za predpokladu priebežnej modernizácie. Bombardéry B-1B Lancer sú v súčasnosti modifikované
tak, aby nemohli niesť jadrové zbrane.
USA majú pravdepodobne v operačnej službe približne 780 taktických jadrových zbraní – z toho 580 neriadených leteckých bômb
B61-3/4/10 a 200 námorných RSPDL UGM-109A Tomahawk
(TLAM/N) s hlavicami W80-0. Väčšina operačných bômb B61
(asi 480 ks) je pravdepodobne rozmiestnená na ôsmich základniach
v šiestich európskych štátoch: Belgicku (Kleine Brogel), Nemecku
(Büchel a Ramstein), Taliansku (Aviano, Ghedi Torre), Holandsku
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(Volkel), Turecku (Incirlik) a Veľkej Británii (Lakenheath). Ďalších
100 bômb by mali mať pridelené dve stíhacie krídla v USA – 4th
FW s lietadlami F-15E na základni Seymour Johnson (Severná
Karolína) a 27th FW s lietadlami F-16 na základni Cannon (Nové
Mexiko). Bombami uloženými v Európe by v prípade potreby
mohli byť vyzbrojené nielen americké taktické lietadlá, ale aj špeciálne upravené stroje belgických, holandských, tureckých, nemeckých a talianskych vzdušných síl.
Riadené strely UGM-109A Tomahawk nie sú umiestnené na
plavidlách (ponorkách triedy Los Angeles a Virginia), ale uložené
v skladoch na pobreží (Kings Bay, Georgia). K dispozícii pre ne by
malo byť 304 hlavíc W80-0.
Vývoj, výroba, údržba, demontáž a skladovanie jadrových náloží
jadrovej munície nepodlieha v USA ministerstvu obrany, ale ministerstvu energetiky (Department of Energy). Tzv. obranný jadrový
komplex, ktorý vyvíja a vyrába jadrovú muníciu, pozostáva z nasledujúcich hlavných zariadení a inštitúcií:
 Pantex Plant (Texas) – montáž a demontáž kompletnej jadrovej munície, výroba komponentov jadrových zbraní z konvenčných výbušnín;
 Los Alamos National Laboratory (Nové Mexiko) – výroba
primárnych komponentov jadrovej munície zo štiepneho materiálu (plutónia), výroba vysokopresných súčiastok, jadrový výskum a vývoj;
 Y-12 Plant Oak Ridge (Tennessee) – produkcia sekundárnych komponentov a plášťov jadrovej munície zo štiepnych
materiálov (urán, lítium);
Kansas City Plant (Missouri) a Sandia National Laboratories
(Nové Mexiko) – vývoj a výroba nejadrových komponentov jadrovej munície;
 Savannah River Site (Južná Karolína) – spracovanie a recyklácia trícia a deutéria, výmena komponentov jadrovej munície
s krátkou životnosťou;
Lawrence Livermore National Laboratory (Kalifornia) – výskum a vývoj v oblasti jadrových zbraní;
 Nevada Test Site (Nevada) – skúšobné a experimentálne centrum na skúšky jadrových zbraní.
Nekontrolované šírenie zbraní hromadného ničenia a raketových technológií vo svete viedlo USA k rozhodnutiu vybudovať
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integrovaný viacúrovňový systém obrany proti balistickým
riadeným strelám, ktorý by mal postupne umožniť ničiť balistické
RS vo všetkých fázach ich letu. Systém bude pozostávať z rôznych
senzorov a prostriedkov ničenia, ktoré budú navzájom integrované
sieťou velenia, riadenia, bojového manažmentu a komunikácie.
Prostriedky ničenia budú spočiatku zahŕňať protiraketové riadené
strely umiestnené v podzemných silách na základniach Fort Greely
(Aljaška) a Vandenberg (Kalifornia), protiraketové riadené strely
SM-3 na krížnikoch a torpédoborcoch vybavených modernizovaným rádiolokačným systémom Aegis a protilietadlový/protiraketový systém Patriot s riadenými strelami PAC-3. Vo vzdialenejšom
časovom horizonte k nim pribudne protiraketový laserový systém
na palube upravených lietadiel Boeing 747 a protiraketový systém
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). V roku 2005 by malo
byť v operačnej pohotovosti spolu 18 protiraketových riadených
striel v podzemných silách (16 vo Fort Greely a 2 na základni Vandenberg) a osem riadených striel SM-3 na dvoch krížnikoch triedy
Ticonderoga.

Rusko [4, 5, 6, 7, 8, 9]
Podobne ako americké, aj ruské strategické jadrové sily majú pozemnú, vzdušnú a námornú zložku. Raketové vojská strategického určenia sú ako samostatná súčasť ruských ozbrojených síl podriadené
priamo generálnemu štábu. Skladajú sa z troch raketových armád –
27. gardovej armády (veliteľstvo vo Vladimire), 31. armády (Orenburg) a 33. gardovej armády (Omsk) – ktoré majú spolu 13 raketových divízií (ich počet sa má postupne znížiť na 10 – 12).
Medzikontinentálne balistické riadené strely R-36MUTTCh
(RS-20B) a R-36M2 (RS-20V) Vojvoda (SS-18 Satan) s doletom
cca 15 000 km môžu niesť až 10 hlavíc MIRV 15F175 s mohutnosťou po 750 kt. Spolu 85 týchto RS je rozmiestnených v podzemných vypúšťacích silách na základni Dombarovskij (Orenburská oblasť), a Užur (Krasnojarský kraj). Divízia v Kartali
(Čeľjabinská oblasť) sa postupne ruší. RS verzie R-36MUTTCh
by sa do roku 2008 mali vyradiť z výzbroje. Dve divízie spolu so
129 riadenými strelami UR-100NUTTCh (RS-18, 15A30, SS-19
Stiletto, dolet 10 000 km, šesť hlavíc MIRV po 550/750 kt) sú
umiestnené v Kozeľsku (Kalužská oblasť) a v Tatiščeve (Saratovská oblasť). V Tatiščeve je umiestnená aj divízia so 40 riadenými strelami RT-2UTTCh Topoľ-M (RT-2PM2, RS-12MR,
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15Ž62, SS-27, dolet vyše 10 000 km, jedna hlavica s mohutnosťou 550 kt, ale s možnosťou niesť 4 až 6 hlavíc MIRV). Skúšky
mobilnej verzie RS Topoľ-M sa skončili v roku 2004 a systém by
sa mal začať rozmiestňovať od roku 2006. Deväť divízií s 306
mobilnými riadenými strelami RT-2PM Topoľ (RS-12M, 15Ž58,
SS-25 Sickle, jedna 550-kt hlavica, dolet vyše 10 000 km) je dislokovaných na týchto základniach: Tejkovo (Ivanovská oblasť),
Joškar-Ola, Jurja (Kirovská oblasť), Nižnij Tagil (Jekaterinburská
oblasť), Novosibirsk, Kansk (Krasnojarský kraj), Irkutsk, Barnaul
(Altajský kraj) a Vypolzovo (Tverská oblasť). Divízia v Kostrome, ktorá mala 15 mobilných riadených striel RT-23 UTTCh
Molodec (15Ž61, SS-24 Scalpel, dolet 10 000 km, 10 hlavíc po
550 kt) je už zrušená.
Strategické bombardéry a raketonosiče sú sústredené v 37.
vzdušnej armáde, ktorej podliehajú dve divízie s ťažkými bombardérmi Tu-160 (Blackjack) a Tu-95MS6/16 (Bear H6/16), ako
aj štyri divízie s lietadlami Tu-22M3 (Backfire C). Na základni
Engels (Saratovská oblasť) je dislokovaná 22. gardová divízia
ťažkých bombardérov, ktorá má vo výzbroji 14 strojov Tu-160
a 22 lietadiel Tu-95MS. V tomto roku by mala dostať ďalšie dva
stroje Tu-160. Na základni Ukrainka (Chabarovský kraj) je umiestnená 326. ťažká bombardovacia divízia so 42 bombardérmi
Tu-95MS. Strategické lietadlá môžu byť vyzbrojené neriadenými
jadrovými bombami alebo RSPDL typu Ch-55M/SM (s mohutnosťou 200 kt) a Ch-15P (s mohutnosťou 350 kt) Vyvíja sa
nový typ označený pravdepodobne Ch-102. Lietadlá Tu-160
môžu niesť 12 RSPDL, stroje Tu-95MS6 šesť RSPDL a verzia
Tu-95MS16 až 16 RSPDL.
Námorné sily majú v súčasnosti vo výzbroji tri typy jadrových
ponoriek so strategickými balistickými riadenými strelami. Každá
zo šiestich ponoriek projektu 667BDR Kalmar (Delta III) nesie
16 riadených striel R-29R Volna (3M40, RSM-50, SS-N-18
Stingray, tri hlavice MIRV s mohutnosťou po 200 kt). Tieto
ponorky sa v nasledujúcich rokoch budú vyraďovať z výzbroje.
Ponorky projektu 667BDRM Delfín (Delta IV), ktorých je tiež
šesť, sú vyzbrojené 16 riadenými strelami R-29RM Štiľ (3M37,
RSM-54, SS-N-23 Skiff, štyri hlavice MIRV s mohutnosťou po
100 kt). V roku 2004 sa skončili skúšky modernizovanej varianty
tejto strely. V aktívnej službe zostala jediná ponorka projektu
941 Akula (Typhoon), ktorá slúži na skúšky nových riadených striel
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Bulava (3M14, SS-NX-30), ktoré pravdepodobne využívajú
konštrukčné prvky RS Topoľ-M. Strelami Bulava by mali byť
vyzbrojené aj nové ponorky projektu 955 Borej (prvé dve sú vo
výstavbe). V septembri 2004 ruské námorné sily vyskúšali vymrštenie makety RS Bulava (bez zapálenia letového motora) z ponorenej
ponorky Dimitrij Donskij.
Rusko má vybudovaný funkčný systém protiraketovej obrany
A-135 (ABM-3/4) na ochranu Moskvy, aj keď jeho efektívnosť je
otázna. Súčasťou systému je 32 riadených striel veľkého dosahu
51T6 (Gorgon), každá s jadrovou hlavicou s mohutnosťou 1 Mt
a 68 riadených striel krátkeho dosahu 53T6 (Gazelle) s 10 kt hlavicou. Jadrové hlavice striel 51T6 boli údajne nahradené konvenčnými hlavicami.
Významný ekologický problém predstavujú vyradené ruské jadrové ponorky – stíhacie a útočné nosiče riadených striel s plochou
dráhou letu, ako aj strategické nosiče balistických riadených striel.
Vyhorené palivo z ich reaktorov by mohlo byť pre teroristické
organizácie vítaným zdrojom rádiologického materiálu na výrobu
tzv. špinavej bomby. V máji 2003 malo Rusko 87 vyradených jadrových ponoriek (z toho 77 nestrategických) s jadrovým palivom
stále na palube. Práve toto palivo bude potrebné bezpečným spôsobom z ponoriek vybrať a spracovať, aby sa nedalo zneužiť. Na
tomto programe spolupracujú viaceré západné krajiny. Podľa G8
Globálneho partnerstva proti šíreniu zbraní a materiálov hromadného ničenia by sa malo do roku 2012 vynaložiť 20 miliárd dolárov
na zabezpečenie a zničenie jadrových, chemických a biologických
zbraní na území bývalého Sovietskeho zväzu.

Veľká Británia [10, 11]
Britský jadrový arzenál v súčasnosti pozostáva výlučne z balistických riadených striel na ponorkách s jadrovým pohonom. Neriadené bomby WE177 pre lietadlá Tornado IDS boli zlikvidované ešte v roku 1998. Vo výzbroji Royal Navy sú štyri ponorky
s jadrovým pohonom triedy Vanguard, z ktorých každá môže
niesť 16 balistických riadených striel UGM-133A Trident II D5.
Strely môžu mať teoreticky až 12 hlavíc, ale v praxi nesú len tri
hlavice MIRV W76 v puzdrách (re-entry vehicle) Mk-4. Na tzv. substrategické účely môžu byť vybavené jednou hlavicou, čo umožní
zvýšiť dolet strely. Každá ponorka môže niesť kombináciu riadených striel s viacnásobnými hlavicami a s jednou hlavicou. Spolu
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by Veľká Británia mala mať menej než 200 operačných jadrových
hlavíc.

Francúzsko [12, 13, 14, 15]
Francúzske jadrové sily sa skladajú zo vzdušnej a námornej zložky.
Francúzsko už zlikvidovalo nielen balistické riadené strely S3D
v podzemných silách na Plateau d'Albion, ale aj celý príslušný pozemný komplex. Zrušené boli aj pacifické skúšobné strediská na
atoloch Mururoa a Fangataufa a jadrové strediská Marcoule (produkcia plutónia) a Pierrelatte (obohacovanie uránu). Výskum, vývoj, konštrukcia a výroba jadrových zbraní prebieha v strediskách
Centre d'Etudes de Limeil-Valenton (Villeneuvre-Sain-Georges), Centre
d'Etudes de Valduc (Is-sur-Tille), Centre d'Etudes du Ripault (Mont-surGuesnes v Indre-et-Loire), Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques
d'Aquitaine – CESTA (Le Barp v Gironde), Centre d'Etudes de Bruyeres-le-Chatel – CEB (Essone) a Centre d'Etudes de Vaujours-Moronvilliers (Vaujours v Seine-Saint-Denis).
Francúzske vzdušné sily majú tri letky (dve v Luxeuil – St. Sauveur a jednu v Istres – Le Tubé) spolu so 60 lietadlami Mirage
2000N, ktoré sú vyzbrojené riadenými strelami ASMP (Air-Sol
Moyenne Portee) s jadrovými hlavicami TN81. Letky sú podriadené
strategickému veliteľstvu vzdušných síl. Lietadlá Mirage 2000N budú perspektívne nahradené novými strojmi Rafale D.
Letecká zložka námorných síl má vo výzbroji 24 lietadiel Super
Étendard, ktoré tiež nesú riadené strely ASMP. Tieto stroje sú pridelené na lietadlovú loď R 91 Charles de Gaulle a postupne ich tiež
nahradia námorné verzie lietadiel Rafale M. Vyvíja sa nová verzia
strely ASMP s väčším doletom (500 km) označovaná ASMP Plus
alebo ASMP-A (Amélioré), ktorá by mala byť k dispozícii v roku 2007.
Námorníctvo má štyri jadrové ponorky vyzbrojené balistickými
riadenými strelami s jadrovými hlavicami. Jedna staršia ponorka
triedy L'Inflexible nesie 16 riadených striel M4 so šiestimi hlavicami MIRV TN71, tri nové ponorky triedy Le Triomphant sú vyzbrojené novšími RS M45 so šiestimi hlavicami TN75. Teoreticky
by ponorky mali niesť 388 hlavíc, ale skutočnosť je zrejme približne o štvrtinu nižšia. Pre ponorky sa vyvíja nová riadená strela M51
s doletom 8 000 až 10 000 km, ktorú by mali zaradiť do výzbroje
v roku 2008 spolu so štvrtou ponorkou triedy Le Triomphant,
ktorá nahradí ponorku triedy L'Inflexible. Hlavnou ponorkovou
základňou je Brest.
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Čína [16, 17, 43]
Podľa odhadov má Čínska ľudová republika približne 400 a možno až 450 operačne použiteľných jadrových zbraní – jadrových
i termojadrových. Časť z nich predstavujú hlavice balistických
riadených striel strategického i taktického určenia a časť bomby na
palubách strategických a taktických lietadiel, ako aj delostrelecké
strely veľkého kalibru.
Pozemné balistické riadené strely, ktoré sú uložené buď v podzemných silách, jaskyniach, alebo sú mobilné, sú sústredené v šiestich divíziách balistických striel. Divízie podliehajú 2. delostreleckému zboru čínskej armády. V operačnej službe sú nasadené balistické riadené strely DF-3A, DF-4, DF-5A (nahradili staršiu verziu
DF-5 s menším doletom), DF-21A a pravdepodobne aj prvých
osem kusov mobilných striel DF-31. Pokračuje vývoj verzie
DF-31A s väčším doletom, kým vývoj RS DF-41 s predpokladaným doletom 11 000 km, ktorá mala niesť 3 – 6 hlavíc MRV
alebo MIRV, bol pravdepodobne zastavený.
Čínske námorné sily majú vo výzbroji jedinú ponorku s jadrovým pohonom Xia, ktorá nesie 12 balistických riadených striel Ju
Lang 1 (CSS-N-3). Ponorka i strely sú už veľmi zastarané a pravdepodobne ani nie sú zaradené v operačnej službe. Čína začala stavbu
novej ponorky projektu 094, ktorá by mala niesť 16 RS Ju Lang 2
s doletom odhadovaným na 8 000 km (strela je zrejme derivátom
RS DF-31). Jej skúšky by sa mali začať v roku 2010.
Vzdušné sily sú vybavené asi 100 zastaranými bombardérmi
Hong-6 (čínska verzia ruského stroja Tu-16), schopnými niesť neriadené jadrové bomby. Peking sa dosiaľ neúspešne pokúšal získať
ruské bombardéry Tu-22M3. Jadrové úlohy by v budúcnosti mohli
plniť nové viacúčelové stroje Su-30MKK/MK2 dodané z Ruska
alebo v licencii montované v Číne. Je pravdepodobné (aj keď zatiaľ
nie jednoznačne potvrdené), že Čína vyvíja riadenú strelu s plochou dráhou letu s jadrovou hlavicou. Zdrojom technológií by
mohlo byť šesť ruských striel Ch-55 (AS-15), ktoré do Číny údajne prepašovali z Ukrajiny.

India [18, 19, 20, 21, 22]
India uskutočnila prvý pokusný výbuch jadrového zariadenia
18. mája 1974. Ďalšie vykonala až po dlhej prestávke, 11. mája 1998
(tri, vrátane termojadrového, Šaktí I, II, III) a 13. mája 1998 (dva,
Šaktí IV, V). Indický jadrový program, vrátane produkcie jadrovej
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výzbroje, je sústredený v štyroch hlavných centrách: Bhabha Atomic
Research Centre – BARC (Bombaj), Centre for Advanced Technology
(Indore), Indira Gandhi Centre for Atomic Research (Kalpakkam), Variable Energy Cyclotron (Kalkata) – a viacerých ďalších inštitúciách.
V Kalpakkame pracuje rýchly množivý skúšobný reaktor s výkonom 40 MW a stavia sa obdobný, ale podstatne väčší reaktor s výkonom 500 MW (kritický stav dosiahol 6. 3. 2005), ako aj závod na
spracovanie vyhoreného paliva. Dva reaktory produkujúce plutónium pracujú aj v BARC. Zariadenia na separáciu plutónia sú
v Trombaji, Tarápure a Kalpakkame.
Indický arzenál jadrových zbraní sa v roku 2002 odhadoval na
30 až 35 kusov. V súčasnosti je nepochybne väčší a India sa usiluje
vybudovať strategickú jadrovú triádu vrátane oceánskych jadrových
síl. Indické ozbrojené sily majú vo výzbroji balistické riadené strely
Pritví I a II s doletom 150 resp. 250 km, ktoré by mohli byť vybavené jadrovými hlavicami. Začala sa údajne aj sériová výroba
mobilných balistických riadených striel Agni I (SR) s doletom 700 až
900 km a Agni II s doletom 2 500/3 000 km, ktoré môžu niesť hlavicu s hmotnosťou 1 000 kg (v prípade jadrovej hlavice s mohutnosťou 15/20 kt alebo 200 kt). Vo vývoji je verzia Agni III s doletom 3 500 až 4 000 km, ale pre technické problémy možno jej letové
skúšky očakávať pravdepodobne až v budúcom roku.
Vzdušné sily pravdepodobne disponujú neriadenými jadrovými
bombami. Ako nosiče prichádzajú do úvahy staršie lietadlá Jaguar
a MiG-27, prípadne novšie stroje Mirage 2000H/D alebo Su30MK/MKI.
India pracuje na vývoji jadrovej ponorky (pod označením Advanced Technology Vessel – ATV), ale dosiaľ sa jej nepodarilo vyvinúť
pre ňu vlastné balistické riadené strely. Medzitým sa snaží prenajať
si jednu alebo viacero jadrových ponoriek z Ruska.

Pakistan [23, 24]
Pakistan odpovedal na indické jadrové skúšky vlastnými pokusnými výbuchmi už 28. a 30. mája 1998. Počiatky pakistanského jadrového programu siahajú do prinajmenšom do roku 1965, keď
v Parre pri Rávalpindí spustili prvý výskumný jadrový reaktor.
V 80. rokoch minulého storočia už fungoval závod na obohacovanie uránu a v roku 1996 sa začal stavať reaktor určený na produkciu plutónia vhodného na výrobu jadrových zbraní. Informácie
o technológiách potrebných na obohacovanie uránu získal pre Pa530
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kistan dr. Abdul Kádir Chán, ktorý pracoval v zariadení na obohacovanie uránu (UCN) v Holandsku.
Pakistanský jadrový výskum a jadrový zbrojný program je sústredený v zariadeniach PAEC (Pakistan Atomic Energy Commission),
KRL (A. Q. Khan Research Laboratories) a Pinstech (Pakistan Institute
of Scientific and Technical Research). Zariadenia na obohacovanie uránu
sú v Kušabe a Golre. V Kušabe je aj reaktor produkujúci plutónium, ktoré sa separuje v zariadeniach Pinstech pri Rávalpindí.
Podľa odhadovanej kapacity týchto jadrových zariadení sa predpokladá, že Pakistan môže mať 40 až 60 jadrových náloží.
Ako nosiče jadrových bômb prichádzajú do úvahy lietadlá F-16
pakistanských vzdušných síl s taktickým doletom 1 600 km. Príslušne modifikované stroje sú pravdepodobne sústredené na základni Sargodha. Pakistan má široko rozvinutý program vývoja a výroby balistických riadených striel, pri ktorom úzko spolupracuje so
Severnou Kóreou a Čínou. Vo výzbroji sú zavedené balistické
RS Hatf-1 a 2 s doletom 80 km a 300 km, z Číny dovezené RS M9/DF-15 a M-11/DF-11 s doletom 600 a 300 km, Šahín-1
(Hatf-4) s doletom 750 km a nosnosťou 1 000 kg, Šahín-2 s doletom 2 500 km a rovnakou nosnosťou (pravdepodobne využíva
technológiu čínskych RS DF-18), ako aj RS Gaurí-1 a 2 (Hatf-5 a 6)
s doletom 1 500 a 2 300 km (pravdepodobne ide o verzie severokórejských riadených striel No-dong). Verejne nie sú prístupné
spoľahlivé informácie o počte operačne nasadených riadených
striel. Dosiaľ posledný test riadenej strely Šahín 2 sa uskutočnil
19. marca 2005 a pakistanský prezident Mušarráf v tejto súvislosti
vyhlásil, že jadrový program bude mať naďalej charakter najvyššej
národnej priority.

KĽDR [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]
Ministerstvo zahraničných vecí Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky vydalo dňa 10. februára 2005 prostredníctvom agentúry
KCNA vyhlásenie, v ktorom sa okrem iného hovorí, že KĽDR
vyrobila jadrové zbrane, posilňuje svoj jadrový arzenál a prerušuje
na neurčito šesťstranné rozhovory (USA, Rusko, Čína, Japonsko,
Kórejská republika a KĽDR) o problematike jej jadrového programu. Ak je tvrdenie vo vyhlásení pravdivé, KĽDR by sa stala ôsmim
štátom, ktorý oficiálne vlastní jadrové zbrane (Izrael, o ktorom sa
všeobecne predpokladá, že jadrovými zbraňami disponuje už
niekoľko desiatok rokov, sa k ich vlastníctvu dosiaľ oficiálne nepri531
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hlásil). Zatiaľ ale faktický stav vecí nebolo možné overiť a definitívnu odpoveď by dal až pokusný jadrový výbuch, ktorý Severná
Kórea podľa niektorých zdrojov údajne pripravuje.
V súčasnosti sa na území Severnej Kórey nachádza vyše 20 lokalít s jadrovými zariadeniami. Ďalšie sú možno ukryté pod zemou,
pretože KĽDR má vybudovaných údajne až 15 000 podzemných
vojenských a priemyselných zariadení. Zásoby uránovej rudy
v KĽDR sa odhadujú na 26 miliónov ton. Zariadenia a inštitúcie
spojené s jadrovým programom (či už vojenským alebo civilným)
sú v Pchongjangu a v ďalších lokalitách, ako je napríklad Jongbjon,
Hagap, Kangje, Kvanmobong, Pakčon, Sunčon a Taečon.
Podľa tvrdenia severokórejských predstaviteľov v roku 2003
spracovali všetkých 8 000 kaziet vyhoreného paliva z reaktora
v Jongbjone a získali z nich kovové plutónium (mohlo ísť o 17 až
40 kg plutónia) na jadrové zbrane, ale nemožno s istotou vylúčiť
ani verziu, že ich presunuli na iné miesto. Do 5 MW reaktora bolo
vsadené nové palivo a reaktor v súčasnosti pracuje na plný výkon.
Ročne sa v ňom vytvorí ďalších asi 6 kg plutónia. Na jednu jadrovú
zbraň s malou mohutnosťou (1 až 5 kt) treba asi 2 až 4 kg plutónia, na zbraň s väčšou mohutnosťou (nad 20 kt) 6 až 8 kg, podľa
technických schopností výrobcu.
KĽDR v januári 2004 umožnila neoficiálnej americkej delegácii,
ktorej členom bol aj odborník z laboratórií v Los Alamos Siegfried
S. Hecker, navštíviť časť zariadení v Jongbjone. Podľa neutajovanej
časti tzv. Heckerovej správy sa kórejskí predstavitelia snažili Američanov presvedčiť, že disponujú jadrovými zbraňami, ale neukázali
im nič, čo by toto tvrdenie jednoznačne dokazovalo. Bolo možné len
potvrdiť, že 5 MW reaktor pracuje, že kazety vyhoreného paliva
zmizli z vodnej nádrže, kde boli uskladnené a že KĽDR disponuje
zariadením, technológiou, odborníkmi a potrebným know-how na
separáciu plutónia z vyhoreného jadrového paliva a produkciu
kovového plutónia. Delegácia videla len z diaľky rozostavaný
50 MW reaktor, ktorý sa zdal byť v dezolátnom stave. Severokórejčania vyhlásili, že jeho výstavba je zastavená od roku 1994, rovnako
ako výstavba 200 MW reaktora v Taečone. Okrem toho kategoricky
vyhlásili, že KĽDR nemá program, zariadenia, vybavenie ani odborníkov na obohacovanie uránu (to isté vyhlásil aj severokórejský
delegát pri šesťstranných rozhovoroch v Pekingu v auguste 2003)
a že si vybrala plutóniovú „cestu“ na budovanie jadrového arzenálu.
Toto tvrdenie je v rozpore s informáciami v médiách, ktoré sa od532
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volávajú na hlásenia spravodajských služieb, podľa ktorých KĽDR
s pomocou Pakistanu rozvinula program obohacovania uránu v tajných podzemných zariadeniach (napríklad Hagap alebo Pakčon).
Objavili sa aj informácie, že pri druhom pakistanskom jadrovom
pokuse 30. mája 1998 išlo vlastne o spoločný pakistansko-severokórejský pokus, pretože sa pri ňom údajne zistili stopy plutónia,
ktorým Pakistan v tom čase nedisponoval.
Pokiaľ ide o potenciálne nosiče jadrových hlavíc, KĽDR má
viacero možností. Jej vzdušné sily sú vybavené väčšinou staršími
bojovými lietadlami sovietskej a čínskej proveniencie. Ako nosiče
prichádzajú do úvahy stroje H-5 (čínska verzia sovietskeho Il-28)
a Su-7BMK.
KĽDR vynakladá veľké úsilie na vývoj a produkciu raketových
prostriedkov. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia dodával raketové
technológie do KĽDR Sovietsky zväz, v sedemdesiatych rokoch
Čína. Koncom sedemdesiatych rokov 20. storočia KĽDR vyvinula
vlastné verzie sovietskych riadených striel R-11/R-17 a R-300
(SCUD A, B a C). Túto techniku aj exportovala, okrem iných štátov
hlavne do Iránu. Na jej základe a nepochybne aj s technologickou
pomocou Číny vyvinula balistické riadené strely stredného doletu
No-dong (pakistanská verzia sa označuje Ghaurí 1 a iránska Šahab 3).
Ide o jednostupňové riadené strely na kvapalné pohonné látky, ktoré
existujú minimálne v dvoch verziách (No-dong 1 a 2). Dolet sa
odhaduje na 1 300 až 1 500 km a hmotnosť bojovej hlavice na 700
až 1 200 kg. KĽDR by mohla mať vo výzbroji vyše 100 týchto striel.
Vyrábali sa pravdepodobne v podzemnom závode č. 26 v Kangje.
Ďalší vývojový stupeň predstavujú riadené strely Taepo-dong 1
s doletom odhadovaným na 1 500 až 2 500 km (podľa počtu stupňov) a s bojovou hlavicou s hmotnosťou 1 000 až 1 500 kg. Pomocou trojstupňovej kozmickej verzie sa KĽDR 31. augusta 1998
pokúsila neúspešne vyniesť na obežnú dráhu družicu. Na skúšky je
pravdepodobne pripravená verzia Taepo-dong 2 (No-dong 3, Huasong 2 alebo Mok-song 2) s doletom možno až 6 000 km a nemožno vylúčiť ani vývoj medzikontinentálnej balistickej riadenej
strely. Objavili sa aj informácie, že KĽDR vyvíja balistickú riadenú
strelu konštrukčne odvodenú od sovietskej ponorkovej strely R-27
(SS-N-6 Serb). Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí vydalo začiatkom marca 2005 memorandum, v ktorom oznámilo, že
KĽDR končí moratórium na skúšky balistických riadených striel,
ktoré dodržiavala od roku 1999.
533
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Odhaduje sa, že Severná Kórea by mohla mať spolu približne
700 balistických riadených striel rôzneho dosahu. Ak technologicky zvládla miniaturizáciu jadrových náloží, mohla by vyrobiť aj
delostrelecké jadrové strely pre svoje početné delostrelecké
prostriedky.

Irán [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43]
Podobne ako Severná Kórea, aj Irán má rozvinutý jadrový program, ktorý síce označuje za výlučne mierový, ale ktorý vyvoláva
vážne podozrenie, že smeruje k vyrobeniu jadrových zbraní. Irán
má v pláne postaviť 15 jadrových energetických reaktorov a dva
výskumné. Usiluje sa tiež zvládnuť celý technologický reťazec
v rámci mierovej jadrovej energetiky, od ťažby a spracovania uránu,
cez jeho obohacovanie až po spracovanie vyhoreného paliva. Tieto
technológie sa ale v prípade potreby môžu využiť aj na výrobu
jadrových zbraní.
Medzi hlavné iránske jadrové zariadenia, ktoré podliehajú kontrole MAAE, patrí: Centrum jadrového výskumu v Teheráne,
jadrový komplex Bušer, centrum jadrových technológií v Isfaháne
(vrátane niekoľkých výskumných reaktorov a závodu na spracovanie jadrového paliva), zariadenie na obohacovanie uránu v Natanze, budovaný ťažkovodný reaktor IR-40, zariadenie na výrobu
ťažkej vody a zariadenie na separáciu plutónia v Araku, ako aj sklady jadrového odpadu v Karandži a Anaraku. Irán oficiálne priznal
existenciu zariadení v Natanze a Araku až v roku 2003. Objavili sa
aj informácie, že by mohol uskutočňovať utajený vojenský jadrový
program v chemickom a muničnom komplexe Parčin.
Technológiu obohacovania uránu pomocou plynových odstrediviek sa Irán usiluje zvládnuť od roku 1985. V roku 2001 začal
budovať zariadenia v Natanze na obohacovanie uránu, vrátane
komerčného zariadenia, v ktorom by sa v 50 000 plynových odstredivkách P-1 mal obohacovať prírodný urán na obsah 5 % U-235.
Okrem toho Irán až začiatkom roku 2004 priznal, že začal pracovať aj na programe výroby dokonalejších odstrediviek P-2. Podobne sa až do roku 2003 pokúšal utajiť program obohacovania uránu
pomocou laserovej technológie.
Teheránska vláda v roku 1995 podpísala s Ruskom dohodu
o dodaní reaktora VVER-1000 (1 000 MW). Reaktor by mal začať
pracovať v roku 2006. Uvažuje sa aj o vybudovaní druhého reaktora v Bušeri. Dňa 27. februára 2005 Irán a Rusko podpísali doho534
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du, podľa ktorej Rusko dodá pre reaktor v Bušeri jadrové palivo,
ktoré sa po využití vyvezie späť do Ruska na recyklovanie. Reaktor
pri plnom výkone ročne vyprodukuje vo vyhorenom palive asi
250 kg plutónia, ktoré by sa po separácii dalo použiť na výrobu
jadrových zbraní, ak by Irán dohodu porušil a vyhorené palivo si
ponechal. Štúdie a pokusy ukázali, že dokonca aj neupravené plutónium získané z ľahkovodného reaktora sa môže použiť na skonštruovanie jadrovej zbrane.
Irán má rozvinutý program vývoja a výroby balistických riadených striel, pri ktorom úzko spolupracuje najmä s KĽDR. Vo výzbroji má desiatky starších riadených striel sovietskeho pôvodu
R-11/R-17 (Scud A/B/C/D), možno konštrukčne upravené. Ako
nosiče jadrových hlavíc ale prichádzajú do úvahy predovšetkým
riadené strely Šahab 3 (Zelzal 3, zrejme existuje viacero variantov),
ktoré sú pravdepodobne verziou severokórejských striel No-dong
1. Ich dolet sa odhaduje na približne 1 600 km a nosnosť na
700 až 1 200 kg. Vo výzbroji by ich mohlo byť až 100 kusov. Irán
údajne obnovil aj práce na prerušených projektoch Šahab 4 (dolet
2 800 km) a Šahab 5 (dolet 4 900 až 5 300 km). Pri týchto projektoch pravdepodobne využíva technológie, ktoré sa mu údajne podarilo získať z Ruska a z Číny.
Iránu sa zrejme podarilo nelegálne získať z Ukrajiny (pravdepodobne cez Rusko a možno s pomocou ruských tajných služieb)
dvanásť riadených striel s plochou dráhou letu Ch-55 Granat (AS15). Tieto strely majú dolet 2 500 až 3 000 km.

Izrael [44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51]
Izrael nie je signatárom zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NonProliferation Treaty) a preto nie je viazaný podmienkou pripustiť, aby
MAAE kontrolovala jeho jadrové zariadenia. Izraelská komisia pre
jadrovú energiu (zriadená v roku 1952) prevádzkuje dve nukleárne
výskumné centrá: Soreq a Negev (Dimona).
Výskumný jadrový reaktor IRR-1 Soreq sa začal stavať s pomocou USA v roku 1955 a pracuje od roku 1960. Má výkon 5 MW
a jeho prevádzka je pod dozorom MAAE a USA. Koncom 50. rokov minulého storočia sa začali práce na budovaní jadrového komplexu v Dimone (púšť Negev), ktorý nie je pod kontrolou MAAE.
Jadrovú technológiu dodalo Francúzsko. Súčasťou komplexu je
jadrový reaktor IRR-2 s pôvodným výkonom (termálnym) 26 MW.
Výkon bol neskôr pravdepodobne zvýšený a v súčasnosti sa od535
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haduje na 75 až 150 MW (reálnejšie je nižšie číslo). Od toho závisí,
koľko plutónia na výrobu jadrových zbraní dokáže Izrael vyprodukovať (odhaduje sa na 20 až 40 kg ročne). V Dimone je údajne
vybudovaný aj závod na separáciu plutónia z vyhoreného paliva
a zariadenie na obohacovanie uránu.
Odhady súčasného izraelského arzenálu jadrových hlavíc sú veľmi rozporuplné a podľa rôznych zdrojov sa pohybujú od 60 až do
400 kusov. Do značnej miery vychádzajú z informácií, ktoré zverejnil bývalý izraelský jadrový vedec Mordechaj Vanunu. Vzhľadom na technickú vyspelosť Izraela sa predpokladá, že vlastní nukleárne aj termonukleárne zbrane, zbrane so zvýšeným radiačným
účinkom, s premennou výbušnou silou, zbrane s malou mohutnosťou a možno aj neutrónové zbrane. Montáž a demontáž jadrových zbraní prebieha údajne v podzemných zariadeniach v lokalite Jodefat.
Pokiaľ ide o potenciálne nosiče, Izrael má k dispozícii viacero
druhov a typov. Predpokladá sa, že vyrobil 50 – 100 dvojstupňových balistických riadených striel na tuhé pohonné látky Jericho 1 / YA-1/2 (dĺžka 13,4 m, priemer 0,8 m, štartovacia hmotnosť 6 700 kg, dolet 500 km, bojová hlavica 450 – 500 kg (konvenčná alebo jadrová kalibru 20 kt). Tieto RS už možno boli vyradené z výzbroje a nahradili ich dvojstupňové balistické riadené
strely na TPL Jericho 2 / YA-3 (dĺžka 14 m, priemer 1,6 m, štartovacia hmotnosť 26 000 kg, dolet 1 500 km s bojovou hlavicou
s hmotnosťou 1 000 kg (konvenčnou alebo termojadrovou s mohutnosťou 1Mt), ktoré sa vypúšťajú buď z podzemných síl alebo
z cestných či železničných prepravno-vypúšťacích zariadení. Počet
RS Jericho 2 sa odhaduje na 50 ks. Oba typy RS sú údajne rozmiestnené v lokalite Sedot Micha (Bejt Zachariáš) neďaleko leteckej základne Tel Nof, najnovšie informácie ale toto tvrdenie spochybňujú.
Izrael má aj neznámy počet trojstupňových balistických RS na
TPL Šavit 1/2/3 (dĺžka 17,7 – 20,9 – 26,4 m, priemer 2,3 m, štartovacia hmotnosť 23,8 – 27,4 – 63,7 t, dolet 4 500 km s nákladom
150 – 250 kg), ktoré používa ako kozmické nosiče vo svojom kozmickom programe. Predpokladá sa vývoj balistickej riadenej strely
(zrejme odvodenej od RS Šavit) s doletom > 4 800 km a s nosnosťou 1 000 kg.
Izraelské vzdušné sily sú vyzbrojené viacúčelovými bojovými
lietadlami F-16I (modifikovaná verzia F-16C/D Block 52+) s tak536
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tickým doletom až 1 500 km (s konformnými prídavnými nádržami) a schopnosťou nosiť presne navádzané zbrane kategórie
stand-off – objednaných je 102 ks, prvé prišli do Izraela vo februári tohto roku, v súčasnosti je dodaných asi 10 ks, kompletne
majú byť dodané do roku 2008. Okrem nich má Izrael 75 lietadiel
F-16A/B (67/8) Block 5/10/15 Netz a 50 ks starších F-16A/B
Block 10 modernizovaných na štandard Netz-2 (doplnenie a náhrady strát), ako aj 135 lietadiel F-16C/D Block 30 a Block 40
(Barak a Barak-2). Potenciálnymi nosičmi jadrových zbraní môže
byť aj 25 lietadiel F-15I (modifikované F-15E) s doletom takmer
4 500 km s výzbrojou bez tankovania počas letu (to znamená taktický dolet vyše 2 000 km), prípadne niektoré z približne 70 lietadiel
F-15A/B/C/D, modernizovaných na štandard Baz-2000, ktoré
môžu byť tiež vybavené konformnými prídavnými palivovými nádržami ako F-15I, ale ktoré sú primárne určené na plnenie stíhacích
úloh. Vo výzbroji zostáva aj približne 50 lietadiel Kurnas 2000
(modernizované F-4E Phantom II).
Jadrovými hlavicami by možno mohli byť vybavené aj nebalistické riadené raketové strely vzduch – zem Popeye 1 (Have Nap,
AGM-142) – dĺžka 4,8 m, priemer 0,53 m, hmotnosť 1 360 kg,
bojová hlavica 340/360 kg, dolet vyše 110 km, programový INS
navádzací systém so systémom dátového prenosu a s koncovým
IIR (Imaging Infra Red – man-in-the-loop) /TV navedením. Ich ďalším
vývojom vznikla zmenšená a odľahčená verzia Popeye 2 (Have
Lite), ktorú môžu nosiť aj lietadlá kategórie F-16 – dĺžka 4,2 m,
priemer 0,53 m, hmotnosť 1 125 kg, bojová hlavica 350/450 kg,
dolet 150 km navádzací systém ako Popeye 1 doplnený o GPS
(CEP je 3 m) a údajne aj verzia Popeye 3, tzv. Turbo Popeye s
malým prúdovým motorom a sklopnou nosnou plochou, s doletom 200 – 350 km (ale môže existovať aj variant s podstatne predĺženým doletom > 1 000 km).
Na základe riadenej strely vzduch – zem Delilah (ktorá slúžila aj
ako vzdušný terč) vyvinul údajne Izrael riadenú strelu s plochou
dráhou letu kategórie zem – zem s doletom vyše 300 km.
Izraelské námorné sily majú tri moderné nemecké ponorky
triedy Dolphin / Type 800 (INS Dolphin, INS Leviathan a INS
Tekuma). Tieto plavidlá majú údajne desať torpédometov, z toho
šesť štandardného kalibru 533 mm a štyri kalibru 650 mm, z ktorých by bolo možné vypúšťať strely s plochou dráhou letu (potenciálne s jadrovou hlavicou). Plavebný dosah ponoriek na hladine je
537
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8 000 nm (15 000 km) pri rýchlosti 8 uzlov (15 km.h-1) a 400 nm
(740 km) pri rovnakej rýchlosti pod hladinou. Izrael sa usiloval
získať z Nemecka ďalšie dve až tri ponorky rovnakého typu, ale
z ekonomických dôvodov sa nákup dosiaľ nerealizoval. Objavili sa
aj nepotvrdené informácie, že izraelské námorné sily v máji 2000
skúšobne vypustili z ponorky riadenú strelu s plochou dráhou letu,
ktorá zasiahla cieľ vzdialený 1 500 km – nie je ale jasné, o aký typ
strely malo ísť. Niektoré zdroje uvádzajú, že Izrael prekonštruoval
americké riadené strely loď – loď RGM/UGM-84 Harpoon na
protizemné strely s plochou dráhou letu.
Riadenými strelami Harpoon a potenciálne aj Gabriel III sú
vyzbrojené korvety Saar 4, Saar 4,5 a Saar 5. Riadená strela loď –
loď Gabriel III je dlhá 3,75 m, má priemer tela 0,33 m, štartovaciu
hmotnosť 560 kg, hmotnosť bojovej hlavice 150 kg a dolet 36 km.
Verzia vzduch – loď má pri rovnakých rozmeroch o niečo menšie
rozpätie krídel, hmotnosť 590 kg a s bojovou hlavicou s hmotnosťou 150 kg má dolet vyše 60 km. Najnovšia verzia Gabriel IV
LR je údajne poháňaná prúdovým motorom a má mať dĺžku 4,7 m,
priemer tela 0,44 m, štartovaciu hmotnosť 960 kg, hmotnosť hlavice 240 kg a dolet 200 km.
Izrael má popri USA a Rusku ako jediný vo výzbroji systém
obrany proti balistickým riadeným strelám domácej konštrukcie
(aj keď vyvinutý v spolupráci s USA). Dve batérie systému Homa
s riadenými strelami Arrow 2 sú už operačne nasadené a ďalšia
sa pripravuje. Sú schopné ničiť balistické riadené strely krátkeho
a stredného dosahu vo výškach do 50 km a vzdialenostiach do
90 km. Systém velenia a riadenia s rádiolokátorom Green Pine je
schopný navádzať strely Arrow súčasne až na 14 cieľov s rýchlosťou do 3 000 m.s-1.

Globálne aktivity proti proliferácii zbraní
hromadného ničenia
Jadrové a rádiologické zbrane
Jadrové zbrane zostávajú, vzhľadom na ich ničivé účinky, najväčšou
hrozbou pre svetové spoločenstvo – najmä za predpokladu, že by
ich získali nevypočítateľné diktátorské režimy, tzv. zlyhávajúce štáty
alebo ak by sa dostali do rúk teroristických organizácií.
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Významným rizikovým faktorom je v tejto súvislosti šírenie
technológií nosičov zbraní hromadného ničenia. Ako bolo uvedené vyššie, viaceré štáty – popri tradičných veľmociach – majú
rozvinutý program vývoja a výroby balistických riadených raketových striel stredného aj veľkého dosahu. Pre čoraz väčší počet
krajín začínajú byť ale dostupné aj technológie riadených striel
s plochou dráhou letu a bezosádkových vzdušných prostriedkov,
ktoré sú v porovnaní s balistickými riadenými strelami technicky
jednoduchšie a lacnejšie.
Jadrový terorizmus môže mať štyri základné formy – použitie
odcudzenej alebo inak získanej hotovej jadrovej zbrane, útok pomocou jadrového výbušného zariadenia zhotoveného z odcudzeného
štiepneho materiálu, použitie zariadenia na výbušné rozptýlenie vysokorádioaktívneho (rádiologického) materiálu (tzv. špinavej bomby) a napokon útok či sabotáž proti jadrovému (rádiologickému)
zariadeniu alebo transportu, pri ktorom môže dôjsť k rozptýleniu
rádioaktívneho materiálu. Boj proti takémuto širokému spektru
hrozieb si vyžaduje adekvátne komplexný a integrovaný prístup.
Musí zahŕňať nástroje medzinárodného práva, koordináciu príslušných nadnárodných a národných programov, aktivít a iniciatív
zameraných na zvýšenie jadrovej a rádiologickej bezpečnosti (vrátane opatrení proti pašovaniu a nezákonnému obchodu s jadrovými
materiálmi a technológiami), ako aj vyčlenenie dostatočných
finančných zdrojov a technických prostriedkov [52].
Problematikou proliferácie zbraní hromadného ničenia so zameraním na neštátnych aktérov (teda v podstate teroristov) sa
v roku 2004 zaoberala aj Bezpečnostná rada OSN. Dňa 28. apríla
jednomyseľne prijala rezolúciu č. 1540, v ktorej vyzvala všetky
členské štáty OSN, aby sa zdržali akejkoľvek podpory neštátnym
aktérom, ktorí by sa pokúšali získať, použiť alebo transferovať
zbrane hromadného ničenia a ich nosiče. Podľa rezolúcie by všetky štáty mali prijať príslušné opatrenia, vrátane legislatívnych, aby
zabránili proliferácii všetkých druhov ZHN a ich nosičov, mali by
spolupracovať pri eliminácii nezákonného obchodovania s nimi
a mali by podporiť všeobecné uplatnenie, plnú implementáciu
a posilnenie mnohostranných protiproliferačných dohôd. Na splnenie tohto cieľa by štáty mali prijať adekvátne pravidlá a opatrenia na národnej úrovni. [53]
Valné zhromaždenie OSN na svojom 91. plenárnom zasadnutí
dňa 13. apríla 2005 v rezolúcii č. 59/290 prijalo Medzinárodnú
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konvenciu o potláčaní činov jadrového terorizmu, ktorá by mala
prispieť k eliminácii hrozby jadrového a rádiologického terorizmu
zo strany jednotlivcov alebo teroristických skupín, teda neštátnych
aktérov. [54]
Za základný nástroj medzinárodného práva namierený proti
šíreniu jadrových zbraní sa všeobecne považuje mnohostranná
medzinárodná Zmluva o nešírení jadrových zbraní (Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, skrátene Non-Proliferation Treaty
– NPT), ktorá platí od roku 1970. [55] Dosiaľ sa k nej pripojilo
189 štátov, ale len 90 z nich podpísalo aj tzv. dodatkový protokol
k NPT a len v 65 z nich vstúpili do platnosti jeho záväzky (k 1. 3.
2005). Dodatkový protokol je právny dokument, na základe
ktorého sa inšpektorom MAAE garantujú rozsiahlejšie práva kontroly, predovšetkým prístup do všetkých zariadení v rámci celého
cyklu spracovania a využitia jadrového paliva v danom štáte, ako
aj právo náhlych kontrol v relevantných zariadeniach s možnosťou využívať detekčné, meracie a záznamové zariadenia, odoberať vzorky atď. [56, 57]
Aby NPT mohla aj v dnešných a budúcich podmienkach plniť svoje hlavné ciele – brániť šíreniu jadrových zbraní, dosiahnuť postupne jadrové odzbrojenie a umožniť všetkým štátom
využívať jadrové technológie na mierové účely – musí reflektovať nové výzvy a hrozby, akými sú terorizmus, tajné jadrové
programy a nezákonný obchod s jadrovými technológiami. Práve to by malo byť úlohou hodnotiacej konferencie NPT, ktorá
sa začala 2. mája tohto roku v sídle OSN v New Yorku. Generálny riaditeľ MAAE v prejave k delegátom konferencie podčiarkol
najmä nutnosť posilniť verifikačné právomoci MAAE, potrebu
efektívnejšej kontroly exportu citlivých technológií, lepšieho zabezpečenia jadrových materiálov a v neposlednom rade vytvorenie účinného mechanizmu na postihovanie porušenia ustanovení NPT. [58]
Americký prezident George Bush 11. februára 2004 v prejave
na Univerzite národnej obrany označil za najväčšie riziko pre USA
i celý svet možnosť nečakaného teroristického útoku chemickými,
biologickými, rádiologickými alebo jadrovými zbraňami. Zdôraznil, že kým v minulosti bolo použitie týchto zbraní vnímané ako
posledná možnosť, v rukách teroristov alebo zlyhávajúcich štátov
by sa mohli stať preferovaným prostriedkom – tým skôr, že dnes
sa dajú ľahšie získať, vyrobiť aj prepravovať. Prezident v prejave
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predložil sedem odporúčaní na posilnenie svetového úsilia zastaviť šírenie zbraní hromadného ničenia:
 rozšíriť pôsobnosť Iniciatívy na zabezpečenie nešírenia ZHN
(Proliferation Security Initiative);
 posilniť právne nástroje a medzinárodné kontrolné mechanizmy
(vrátane prijatia novej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN) v oblasti proliferácie ZHN;
 rozšíriť úsilie zamerané na zabezpečenie a eliminovanie zbraní
a materiálov hromadného ničenia, ktoré sú pozostatkom bývalého arzenálu Sovietskeho zväzu;
 odstrániť právne medzery v existujúcich medzinárodných zmluvách, predovšetkým v Non-Proliferation Treaty (NPT), ktoré
niektoré štáty zneužívajú na produkciu vojenských jadrových
materiálov pod pláštikom mierového jadrového programu a posilniť v tomto zmysle právomoci MAAE (IAEA);
 dovoliť dovoz civilných jadrových technológií len štátom, ktoré
podpísali dodatkový protokol k NPT;
 posilniť akcieschopnosť MAAE vytvorením zvláštneho výboru
v rámci Rady guvernérov MAAE, ktorý by sa sústredil na problematiku bezpečnostných opatrení a verifikácie;
 nedovoliť štátom ktoré sú vyšetrované pre podozrenie z porušovania neproliferačných záväzkov účasť v Rade guvernérov
alebo v novom zvláštnom výbore, resp. vylúčiť takéto štáty z Rady alebo výboru. [59]
USA prišli v roku 2004 s novou iniciatívou na zníženie globálnej jadrovej a rádiologickej hrozby – Global Threat Reduction Initiative (GTRI) – ako oznámil americký minister energetiky Spencer
Abraham dňa 26. mája 2004 na zasadnutí Medzinárodnej agentúry pre atómovú energie (IAEA) vo Viedni. GTRI má dva hlavné ciele:
 znížiť globálnu hrozbu, ktorú predstavuje jadrový materiál (Global Nuclear Material Threat Reduction) – to znamená minimalizovať, alebo, ak je to možné, vylúčiť používanie vysokoobohateného uránu v civilných jadrových reaktoroch, ako aj zabezpečiť, resp. vrátiť do dodávateľskej krajiny rizikový jadrový
materiál;
 znížiť globálnu hrozbu, ktorú predstavujú rádiologické materiály
(Global Radiological Threat Reduction) – čiže zabezpečiť alebo
zlikvidovať rizikové rádioaktívne (rádiologické ) zdroje.
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GTRI je postavená na báze už existujúcich úspešných programov
na eliminovanie jadrových hrozieb a bude sa realizovať v úzkej
spolupráci s IAEA a globálnymi partnermi, aby sa zabezpečilo, že
jadrové a rádiologické materiály nepadnú do rúk teroristov alebo
iných rizikových subjektov. Ide predovšetkým o tieto aktivity:
 urýchliť a dokončiť repatriáciu vyhoreného jadrového paliva,
ktoré USA dodali do výskumných reaktorov iných krajinách (US
Foreign Research Reactor Spent Nuclear Fuel Acceptance Program);
 urýchliť konverziu 105 civilných výskumných reaktorov (v USA
a 40 ďalších krajinách), ktoré pracujú s vysokoobohateným uránom, na nízkoobohatený urán (Reduced Enrichment for Research and
Test Reactors – RERTR – Program);
 v spolupráci s Ruskom a MAAE urýchliť vrátenie nového vysokoobohateného paliva, ako aj vyhoreného paliva ruského pôvodu z dvadsiatich reaktorov v sedemnástich krajinách späť do
Ruska;
 zahrnúť pod GTRI všetok rizikový jadrový a rádioaktívny materiál, na ktorý sa dosiaľ nevzťahovali žiadne protiproliferačné
opatrenia;
 zvýšiť úroveň zabezpečenia rizikových zdrojov rádiologického
materiálu v USA, Rusku a ostatných krajinách;
 vyhľadať a zabezpečiť stratené a lepšie zabezpečiť nedostatočne chránené rádioaktívne zdroje v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane rádioizotopových termoelektrických generátorov.
Súčasťou programu GTRI je napríklad zdokonaliť zabezpečenie skladísk jadrového paliva a jadrových hlavíc ruských námorných síl a miest dislokácie ruských strategických raketových síl,
ako aj umiestniť detektory radiácie vo veľkých svetových prístavoch a na niektorých letiskách. V spolupráci s Ruskom sa už podarilo spracovať 200 ton vysokoobohateného uránu zo zlikvidovaných ruských jadrových zbraní na nízkoobohatené jadrové palivo.
[60, 61, 62]
Realizáciu aktivít GTRI hodnotila v dňoch 18 až 19. septembra
2004 medzinárodná partnerská konferencia, ktorá sa uskutočnila
vo Viedni a ktorú sponzorovala americká a ruská vláda s podporou
MAAE. Schválený záverečný materiál konferencie (Findings of the
Conference) by sa mohol stať rámcom na konsolidáciu, rozšírenie
a urýchlenie rôznych programov, ktoré sú určené na riešenie pro542
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blematiky nezabezpečených a rizikových jadrových a rádioaktívnych zdrojov. Záverečný materiál vyzdvihol dôležitosť plnej
implementácie rezolúcie č. 1540 Bezpečnostnej rady OSN, vyzval
všetky štáty aby dodržiavali a posilnili Konvenciu o fyzickej ochrane jadrových materiálov (CPPNM) a aby sa riadili odporúčaniami
MAAE pre fyzickú ochranu jadrových materiálov (INFCIRC/225/Rev.4) pri zabezpečovaní týchto materiálov. Konferencia
zdôraznila aj konzistentnosť GTRI s cieľmi G8 Globálneho partnerstva proti šíreniu zbraní a materiálov hromadného ničenia (summit G8 v kanadskom Kananaskise 27. júna 2002) a vyzvala všetky
štáty sveta na aktívnu účasť v GTRI. [63]
Členské štáty G8 sa v rámci G8 Globálneho partnerstva zaviazali podporovať špecifické kooperačné projekty zamerané na primárne na likvidáciu chemických zbraní, demontáž vyradených
jadrových ponoriek, zabezpečenie štiepneho materiálu a riešenie
problému zamestnania bývalých špecialistov z oblasti zbraní hromadného ničenia. Projekty sa spočiatku majú realizovať v Rusku,
neskôr aj v ďalších štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Do roku
2012 by partneri G8 mali na tieto projekty vynaložiť 20 miliárd
US$. [64]
Summit G8 v Eviane v roku 2003 tento záväzok potvrdil s tým,
že jednotlivé členské krajiny už oznámili svoje pevné finančné
prísľuby na jeho naplnenie – USA 10 miliárd US$, Nemecko
1,5 miliardy €, Taliansko 1 miliardu €, Veľká Británia 750 miliónov
US$, Francúzsko 750 miliónov €, Kanada 1 miliardu Can$, Japonsko 200 miliónov $, Európska únia 1 miliardu € a Rusko 2 miliardy
US$. Ďalších 200 miliónov US$ sa zaviazali poskytnúť Fínsko,
Holandsko, Nórsko, Poľsko, Švédsko a Švajčiarsko.
Na tridsiatom summite G8, ktorý sa konal 8. až 10. júna 2004
v americkom letovisku Sea Island (Georgia) oznámili lídri G8 prijatie akčného plánu na posilnenie globálneho neproliferačného režimu, v ktorom vyjadrili plnú podporu rezolúcii č. 1540 Bezpečnostnej rady OSN Na tomto summite sa ku Globálnemu partnerstvu pripojili aj ďalšie krajiny – Austrália, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Írsko, Kórejská republika a Nový Zéland. Zásady prijaté v akčnom pláne, ktorými by sa členské krajiny Partnerstva mali
riadiť, sú zamerané predovšetkým na problematiku jadrových
zbraní. Konkrétne ide o posilnenie opatrení proti proliferácii tých
technológií jadrového cyklu, ktoré sú kritické pre výrobu jadrových
zbraní, ako aj vytvorenie efektívneho partnerstva v rámci PSI (Pro543
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liferation Security Initiative) s cieľom rozbiť ilegálne proliferačné siete,
prerušiť ich finančné toky a zlikvidovať tajné laboratóriá a výrobné zariadenia určené na vývoj a produkciu ZHN. Akčný plán
okrem toho počíta s rozšírením Globálneho partnerstva a naliehavo vyzýva KĽDR a Irán, aby sa vzdali svojich jadrových ambícií
a v plnom rozsahu sa riadili ustanoveniami NPT vrátane dodatkového protokolu. Zdôrazňuje aj potrebu zlepšiť ochranu a zabezpečenie vysoko rizikových rádioaktívnych zdrojov a skvalitniť
technickú bezpečnosť i vonkajšiu ochranu černobyľského reaktora. [65]
Európska rada prijala 12. decembra 2003 Stratégiu EÚ proti
proliferácii zbraní hromadného ničenia. V rámci jej implementácie
prijala spoločné opatrenie (Council Joint Action) č. 2004/495/CFSP
zo dňa 17. mája 2004 na podporu aktivít MAAE pri realizácii jej
programu jadrovej bezpečnosti, v ktorom sa rozhodla vyčleniť
sumu 3 329 000 EUR na podporu troch projektov MAAE v sedemnástich krajinách (Bulharsko, Turecko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora, Macedónia, Moldavsko, Rumunsko, Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkménsko, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko):
 posilnenie fyzickej ochrany jadrových materiálov a iných rádioaktívnych materiálov pri použití, uložení a preprave, ako aj
v jadrových zariadeniach;
 posilnenie bezpečnosti rádioaktívnych materiálov v nejadrových
aplikáciách;
 posilnenie schopnosti jednotlivých štátov zisťovať a príslušným
spôsobom reagovať na nezákonný obchod s uvedenými materiálmi. [66]
Skúšobným kameňom funkčnosti, efektívnosti a účinnosti
všetkých spomínaných iniciatív, akčných plánov a ďalších medzinárodnoprávnych nástrojov sa už v najbližšej budúcnosti zrejme
stane jadrové vyzbrojovanie KĽDR a jadrový program Iránu.
Dokáže sa svetové spoločenstvo a predovšetkým jadrové veľmoci
– stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN – zjednotiť a prijať
naozaj účinné opatrenia, ktoré by zastavili jadrovú proliferáciu
v oboch spomenutých štátoch? Alebo bude každá jadrová veľmoc
hrať „svoju“ hru (a podľa nich aj všetky ostatné členské krajiny
OSN a NPT) a všetko sa skončí v bezzubej rezolúcii BR OSN,
ktorá nič nevyrieši? Bude znamenať takýto výsledok eróziu pro544
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tiproliferačnej úlohy NPT? Neobvykle ostrú výzvu adresoval Iránu
dokonca aj ruský prezident Vladimír Putin počas návštevy Izraela,
keď vyzval teheránskych vodcov, aby sa vzdali úsilia o zvládnutie
tých častí jadrového cyklu, ktorý je kritický pre výrobu jadrových
zbraní. [67] Otázne ale je, či nezostane len pri slovách a aké praktické opatrenia bude Kremeľ ochotný akceptovať, ak Irán skutočne obnoví proces obohacovania uránu. Preruší potom Kremeľ
akúkoľvek jadrovú spoluprácu sa Iránom? Všetky doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že diktátorské režimy každého druhu sa podrobia len nekompromisnému tlaku vrátane tvrdých sankcií podporených vierohodnou hrozbou použitia vojenskej sily.

Chemické zbrane
Valné zhromaždenie OSN prijalo 3. decembra 2004 na svojom
59. zasadnutí rezolúciu č. 59/72 o implementácii Konvencie o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní
a ich zničení. Rezolúcia zdôraznila, že univerzálnosť uplatňovania
Konvencie predstavuje základ pre naplnenie jej poslania a cieľov
a vyzvala všetky štáty, ktoré ku Konvencii dosiaľ nepristúpili, aby
tak urobili čo najskôr. Rezolúcia vyzdvihla aj dôležitosť Organizácie pre zákaz chemických zbraní (Organisation for the Prohibition of
Chemical Weapons – OPCW) ako nástroja na overovanie plnenia
ustanovení Konvencie a naliehavo vyzvala všetky členské štáty
Konvencie aby v plnom rozsahu a včas plnili z nej vyplývajúce záväzky. [68]
Konvenciu o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia
chemických zbraní a ich zničení (Chemical Weapons Convention –
CWC) k 19. 11. 2004 podpísalo a ratifikovalo 167 štátov (vrátane
všetkých európskych). Ďalších 16 štátov k 20. 10. 2004 Konvenciu podpísalo, ale dosiaľ neratifikovalo. Ku Konvencii dosiaľ
nepristúpilo (k 23. 10. 2004) 11 štátov, medzi nimi KĽDR, Egypt
a Sýria.
Podľa údajov OPCW sa k 31. januáru 2005 vo svete oficiálne
skladovalo 71 373 ton chemických zbraní, resp. definovaných toxických chemických látok a ich prekurzorov (chemical-warfare agents)
v 8 671 000 kusoch munície alebo kontajnerov. K tomu istému
dátumu bolo zlikvidovaných 10 698 ton týchto látok a 2 151 000
kusov munície a kontajnerov. Dvanásť štátov (Bosna a Hercegovina, Čína, Francúzsko, India, Irán, Japonsko, Líbya, Rusko, Srbsko
a Čierna hora, Veľká Británia, USA a jedna bližšie nedefinovaná
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krajina) deklarovalo na svojom území 64 zariadení na výrobu chemických zbraní. Z nich bolo 35 certifikovaných ako zlikvidované
a 14 ako konvertované na civilnú chemickú výrobu. Zostáva teda
zlikvidovať alebo konvertovať 15 zariadení.
Nezlikvidované zásoby chemických zbraní deklarovalo na svojom území na začiatku roku 2005 šesť účastníckych štátov Konvencie – Albánsko, India, Líbya, Ruská federácia, Spojené štáty
americké a jeden bližšie nedefinovaný štát. Väčšinu zásob predstavovala látka VX, ďalej sarin, yperit, soman, lewisit a yperitová
zmes HT. [69, 70, 71, 72]
Rusko má najväčší arzenál dosiaľ nezlikvidovaných chemických
zbraní, ktoré sú uložené v siedmich deklarovaných lokalitách. Ku
koncu roka 2003 v nich boli tieto zásoby chemických zbraní:
 Kambarka (Udmurtská republika) – 15,9 % (6 349 t lewisitu
v kontajneroch);
 Gornyj (Saratovská oblasť) – 2,9 % (691,6 t yperitu, 254,6 t
lewisitu a 195,7 t yperitovo-lewisitovej zmesi v kontajneroch);
 Kizner (Udmurtská republika) – 14,2 % (delostrelecké strely –
141 088 kusov s 308,6 t látky VX, 1 493 806 kusov s 3 911,7 t
sarinu, 521 505 kusov s 1 395,2 t somanu a 30 623 kusov so
129,2 t lewisitu);
 Maradykovskij (Kirovská oblasť) – 17,4 % (letecké bomby –
23 739 kusov so 4 574,9 t látky VX, 4 866 kusov s 232,6 t sarinu,
11 938 kusov s 1 932,9 t somanu a 279 kusov so 149,7 ton yperitovo-lewisitovej zmesi);
 Počep (Brjanská oblasť) – 18,8 % (letecké bomby – 4 208 kusov so 4 851,5 t látky VX, 5 280 kusov s 252,4 t sarinu a 19 718
kusov s 2 394,3 t somanu);
 Leonidovka (Penzenská oblasť) – 17,2 % (letecké bomby –
60 568 kusov s 5 123,7 t látky VX, 5 580 kusov s 266,7 t sarinu
a 19 518 kusov s 1 494,4 t somanu);
 Ščučje (Kurganská oblasť) – 13,6 % (delostrelecké strely a bojové hlavice riadených striel – 166 846 kusov so 695,8 t látky VX,
1 282 429 kusov s 2 920,5 t sarinu, 522 168 kusov s 1 840,1 t
somanu a 3 844 kusov s 10 t fosgénu). [73, 74]
Likvidácia týchto zbraní naráža na obrovské finančné a technické problémy. Rusko už vyhlásilo, že nie je schopné zničiť ich do
roku 2007 (podľa podmienok Konvencie) a dostalo súhlas na
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odklad lehoty do roku 2012 (20 % zbraní prvej kategórie musí
zničiť do 29. apríla 2007, 45 % do 29. apríla 2009 a 100 % do
29. apríla 2012). Dosiaľ zlikvidovalo len približne 2 % z celkového
množstva toxických chemických látok (asi 800 ton) v Gornom,
a do konca roka 2001 všetky zbrane tretej kategórie, to znamená
nenalaborovanú chemickú muníciu, jej súčasti a príslušenstvo).
Celkové náklady na likvidáciu všetkých zásob by mohli dosiahnuť
až 6 miliárd dolárov, preto je jasné, že bez zahraničnej pomoci to
Rusko nezvládne. USA na základe tzv. Nunn-Lugarovho zákona
vytvorili program Cooperative Threat Reduction s cieľom finančne
a technicky pomôcť Rusku a ďalším postsovietskym krajinám vysporiadať sa s týmto problémom. Na základe tohto programu sa
od marca 2003 v Ščučom buduje veľký komplex na likvidáciu
chemických zbraní. Projekt je hotový na 80 % a vlastná výstavba
na 8 %. USA by mali na vybudovanie tohto zariadenia poskytnúť
286,5 milióna dolárov (celkový záväzok ale dosahuje až 880 miliónov USD). Ďalšie prostriedky poskytnú európske krajiny – SRN
27 miliónov USD, EÚ 5,8 milióna EUR, Taliansko 8 miliónov
USD, Holandsko 12 miliónov USD (v decembri 2004 Holandsko
poskytlo grant v hodnote 1,5 milióna EUR Veľkej Británii na
pomoc pri budovaní zariadenia v Ščučom), Fínsko 1,2 milióna
USD a pomoc prisľúbili aj niektoré iné štáty. Prostriedky sa využijú na likvidáciu chemických zbraní nielen v Ščučom, ale aj v Gornom, ako aj na zdokonalenie ochrany skladov v Kambarke a na
budovanie potrebnej infraštruktúry v Kiznere. Veľké riziko predstavujú predovšetkým sklady s veľkým množstvom delostreleckých
striel kalibru 85 až 152 mm, ktoré by bolo možné relatívne ľahko
prepašovať z objektov, ktoré nie sú vždy dostatočne chránené.
[75, 76, 77]
Druhý najväčší arzenál chemických zbraní po Rusku majú Spojené štáty americké. V roku 1997 skladovali približne 31 500 t
toxických chemických látok deklarovaných ako chemické zbrane –
látku VX, sarin a yperit H, HD, HT – v deviatich lokalitách:
 Umatilla Chemical Depot (Oregon) – 12 % (3 717 t TChL –
yperit v kontajneroch, nervovoparalytické látky v delostreleckých strelách, bojových hlaviciach rakiet, bombách, mínach
a rozprašovacích nádržiach);
 Deseret Chemical Depot (Utah) – 44 % (13 616 t TChL –
yperit v kontajneroch, nábojoch a delostreleckých strelách, NPL
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v delostreleckých strelách, hlaviciach rakiet, bombách, mínach,
kontajneroch a rozprašovacích nádržiach);
Pueblo Chemical Depot (Colorado) – 8 % (2 611 t TChL –
yperit v nábojoch a strelách);
Pine Bluff Chemical Activity (Arkansas) – 12 % (3 850 t
TChL – yperit v kontajneroch a NPL v hlaviciach rakiet a mínach);
Anniston Chemical Activity (Alabama) – 7 % (2 254 t TChL
– yperit v nábojoch, strelách a kontajneroch, NPL v raketách,
bojových hlaviciach rakiet, delostreleckých strelách a mínach);
Blue Grass Chemical Activity (Kentucky) – 2 % (523 t TChL
– yperit a NPL v delostreleckých strelách a raketách);
Edgewood Chemical Activity (Maryland) – 5 % (1 625 t
TChL – yperit v kontajneroch);
Newport Chemical Activity (Indiana) – 4 % (1 269 t TChL –
NPL v kontajneroch);
atol Johnston (pri Havajských ostrovoch) – 6 % (2 031 t TChL
– yperit a NPL v delostreleckých a mínometných strelách, hlaviciach rakiet, mínach, bombách a kontajneroch).

Americké ozbrojené sily mali vo výzbroji chemické letecké
bomby, delostrelecké strely kalibru 105 mm, 155 mm, 203,2 mm,
pozemné míny a rakety. Jediným typom zavedenej binárnej munície boli delostrelecké strely M687 kalibru 155 mm.
Ani USA, napriek neporovnateľne lepším ekonomickým a technickým podmienkam oproti Rusku, nebudú schopné splniť požiadavku zničiť všetky chemické zbrane kategórie 1 do roku 2007,
preto im OPCW lehotu predĺžila. Do 31. decembra 2007 by USA
mali zničiť 45 % svojich zásob chemických zbraní a 100 % najneskôr do roku 2012.
Do mája 2005 USA zlikvidovali 36 % skladovaných toxických
chemických látok a 43 % chemickej munície. Kompletne bola
zničená výzbroj uložená na atole Johnston. V súčasnosti prebieha
likvidácia chemických zbraní v zariadeniach Umatila, Anniston,
Tooele (pri skladisku Deseret) a Aberdeen (yperit uložený v skladisku Edgewood je už prakticky zlikvidovaný). Zariadenia na
likvidáciu chemických zbraní v Pine Bluff a Newporte majú začať
pracovať v roku 2005 a budujú sa ďalšie zariadenia v Pueble a Blue
Grass. Do 29. apríla 2005 sa má zlikvidovať 80 % zariadení na
výrobu chemických zbraní a 100 % do roku 2007.
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USA disponujú aj mobilnými systémami na likvidáciu chemických zbraní a prostriedkov – Explosive Destruction System je určený
na likvidáciu nájdených delostreleckých a mínometných striel s chemickou náplňou priamo na mieste a Rapid Response System na likvidáciu malých množstiev TChL z výcvikových súprav. [78, 79,
80, 81]
Albánsko oznámilo v roku 2003 OPCW, že na svojom území
objavilo pomerne malé množstvo (asi 16 t) dlho skladovaného
yperitu a požiadalo USA o finančnú a technickú pomoc pri ich
likvidácii. Prezident Bush 21. októbra 2004 schválil poskytnutie finančných prostriedkov a poveril americké ministerstvo obrany
technickou realizáciou operácie. Predpokladá sa, že USA vyšlú do
Albánska mobilné zariadenie na likvidáciu chemických zbraní. Projekt bude stáť asi 20 miliónov dolárov a bude trvať približne dva
roky (dokončiť sa musí do 29. augusta 2007). [82, 83, 84]
India dosiaľ zlikvidovala približne 80 % svojich zásob chemických zbraní prvej kategórie a všetky zbrane druhej kategórie, ako
aj druhé zariadenie na výrobu chemických zbraní. O jej chemickom programe ale existuje len minimum verejne dostupných údajov. Odhady hovoria o približne 1 000 t zásob chemických zbraní.[72]
Líbya ratifikovala Konvenciu 5. februára 2004 a umožnila inšpekcie vo svojich chemických zariadeniach v Rabte a Tarhune.
Deklarovala, že vo výzbroji mala predovšetkým letecké bomby
s yperitom, ale experimentovala aj s nervovoparalytickými látkami.
Časť zásob zničila do marca 2004 a všetky chemické zbrane by
mala zlikvidovať do roku 2007. Spolu deklarovala približne 23 ton
yperitu a 1 300 ton prekurzorov NPL. Na 38. zasadnutí výkonného
výboru OPCW bolo oznámené, že Líbya zlikvidovala všetky
chemické zbrane tretej kategórie (vyše 3 000 leteckých bômb)
a predložila plán na likvidáciu zbraní prvej a druhej kategórie.
Zbrane druhej kategórie začala likvidovať v decembri 2004.
OPCW súhlasila, aby Líbya konvertovala zariadenia v Rabte na
mierovú produkciu a Líbya verejne vyhlásila, že upraví svoje balistické riadené strely krátkeho doletu určené ako potenciálne nosiče jadrových alebo chemických hlavíc, aby spĺňali podmienky
MTCR (Missile Technology Control Regime). [72, 85, 86, 87]
Bližšie nedefinovaný štát, ktorý deklaroval vlastníctvo chemických zbraní, zlikvidoval v roku 2004 približne 48 % skladovaných zásob. [88]
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V súlade s ustanoveniami Konvencie má každý štát právo vyvíjať, vyrábať alebo inak získavať, skladovať, transferovať a používať toxické chemické látky a ich prekurzory na také účely, ktoré
Konvencia nezakazuje. Aby nedochádzalo k zneužitiu tohto práva,
musia podliehať permanentnej kontrole OPCW všetky chemické
výrobné zariadenia, ktoré spĺňajú kritériá stanovené Konvenciou.
Členské štáty OPCW ku dňu 31. 1. 2005 deklarovali 5 696 takýchto zariadení, z toho 27 podľa zoznamu 1 (Schedule 1) Konvencie,
405 podľa zoznamu 2 (Schedule 2), 427 podľa zoznamu 3 (Schedule 3) a 4 597 ostatných zariadení. Od 29. 4. 1997, keď Konvencia vstúpila do platnosti, do 25. 2. 2005 boli vykonané kontroly
v 69 členských štátoch. [89]
Popri možnom vývoji, výrobe a hromadení chemických zbraní
v štátoch, ktoré nepristúpili k CWC, ako aj v štátoch, ktoré síce
CWC podpísali, ale existuje podozrenie, že ju porušujú, predstavujú hlavnú hrozbu obrovské sklady doteraz nezlikvidovanej chemickej munície predovšetkým na území Ruska. Nie je vylúčená ani
možnosť, že dosiaľ neobjavená staršia chemická munícia sa nachádza na území niektorých postsovietskych štátov. Práve z týchto
zdrojov by mohli teroristi najskôr získať chemické zbrane, pretože
výroba ChZ v signifikantnom množstve je pre neštátnych aktérov
predsa len príliš zložitá a nákladná.
Rada Európskej únie v rámci implementácie Stratégie EÚ proti
proliferácii zbraní hromadného ničenia prijala 22. novembra 2004
spoločné opatrenie č. 2004/797/CFSP, ktorým podporila aktivity
OPCW zamerané na podporu univerzálnosti a plnej implementácie CWC, ako aj na podporu medzinárodnej spolupráce pri implementácii CWC. Spoločným opatrením vyčlenila 1 841 000 EUR na
rôzne aktivity s cieľom rozšíriť počet členov OPCW, technickú pomoc pri zriaďovaní národných inštitúcií súvisiacich s CWC a medzinárodnú spoluprácu pri implementácii CWC. [90]

Biologické a toxínové zbrane
Biologické (bakteriologické) prostriedky a toxíny predstavujú takmer ideálny, mimoriadne nebezpečný a zákerný nástroj na teroristický útok, pretože zo všetkých druhov prostriedkov hromadného
ničenia ich možno získať a aplikovať relatívne najľahšie.
Základný medzinárodný právny nástroj na elimináciu biologických zbraní predstavuje Konvencia o zákaze vývoja, výroby a hromadenia bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní
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a o ich zničení (Bacteriological and Toxin Weapons Convention – BTWC).
Definitívnemu naplneniu jej poslania ale bráni skutočnosť, že táto
konvencia – podobne ako ostatné konvencie týkajúce sa zbraní
hromadného ničenia – zatiaľ nedosiahla plnú univerzálnosť a celosvetovú platnosť a navyše – na rozdiel od CWC – neobsahuje nástroje na objektívne overovanie dodržiavania jej ustanovení, resp.
na zisťovanie ich nedodržiavania. Umožňuje len vzniesť sťažnosť
v Bezpečnostnej rade OSN a žiadať ju o rozhodnutie o vyšetrovaní, čo ale môže ktorýkoľvek stály člen rady vetovať [91].
BTWC do decembra 2004 podpísalo 169 štátov, ale 16 z nich ju
ešte neratifikovalo (medzi nimi napríklad Egypt a Sýria). Ku Konvencii dosiaľ nepristúpilo 25 štátov, vrátane napríklad Angoly, Izraela a Kazachstanu. [92, 93]
Riaditeľ Centra neproliferačných štúdií (CNS) Montereyského
inštitútu medzinárodných štúdií (MIIS) Dr. William Potter vo vystúpení na konferencii v moskovskom centre PIR (Centrum politických štúdií v Rusku) o perspektívach medzinárodnej spolupráce
v oblasti biologickej bezpečnosti poukázal na ďalšiu skutočnosť,
ktoré dosiaľ brzdí postup pri eliminovaní rizika, že teroristi získajú
prístup k nebezpečným bakteriologickým prostriedkom. Ide o nedostatočné financovanie programov zameraných na lepšie zabezpečenie laboratórií a epidemiologických ústavov, v ktorých sa prechovávajú vzorky nebezpečných patogénnych mikroorganizmov,
predovšetkým na území Ruska a ostatných postsovietskych republík. Z 20 miliárd US$, ktoré sa členské krajiny G8 zaviazali poskytnúť na likvidáciu alebo zabezpečenie prostriedkov hromadného
ničenia na území bývalého Sovietskeho zväzu, pripadá na biologické prostriedky menej než jedno percento. Okrem toho, projekty väčšiny účastníkov Globálneho partnerstva s výnimkou USA sa
zameriavajú výhradne na Rusko, kým práve vo viacerých postsovietskych republikách zostáva množstvo biomedicínskych a epidemiologických inštitúcií a zariadení s nedostatočne zabezpečenými kolekciami patogénnych mikroorganizmov a s vysoko kvalifikovaným, ale nedostatočne plateným personálom. Práve na riešenie tohto problému by bolo potrebné sústrediť efektívne projekty
a adekvátne finančné prostriedky. [94]
Ako pozitívny príklad možno v tomto smere uviesť Gruzínsko, Ukrajinu a od decembra 2004 aj Kazachstan. Tieto štáty sú
partnermi USA v rámci tzv. Nunn-Lugarovho programu Cooperative Threat Reduction a podpísali dodatkovú bilaterálnu dohodu
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k tomuto programu, ktorá im umožní rozšíriť spoluprácu pri
eliminovaní hrozby bioterorizmu. Na území Kazachstanu, ktorý
dosiaľ nie je členom BTWC ani Austrálskej skupiny (neformálne
zoskupenie krajín, ktoré sa usilujú minimalizovať riziko, že pri
exporte alebo transfere chemických a biologických prostriedkov
dôjde k proliferácii chemických alebo biologických zbraní), sa nachádzajú významné výskumné a výrobné biotechnologické zariadenia vytvorené počas existencie Sovietskeho zväzu, v ktorých
sa nachádzajú kolekcie vzoriek živých kultúr nebezpečných patogénnych mikroorganizmov – Vedeckovýskumný poľnohospodársky inštitút v Otare, Biokombinát v Amaty a Kazašské vedecké stredisko pre karanténu a zoonotické infekcie v Almaty. Podľa
dodatku k dvojstrannej dohode získa Kazachstan finančné prostriedky, ktoré skvalitnia schopnosti relevantných inštitúcií zisťovať, diagnostikovať a reagovať na prepuknutie infekčných chorôb, či už z prirodzených zdrojov alebo ako dôsledok teroristického útoku. [95]
Hlavným zdrojom hrozby bakteriologického alebo toxínového
útoku môžu byť tajné programy vývoja a výroby biologických
zbraní v štátoch, ktoré buď nie sú členmi BTWC alebo ju porušujú, ako aj nedostatočne zabezpečené laboratóriá, výskumné ústavy,
biomedicínske zariadenia a podobne, ktoré pracujú s nebezpečnými patogénmi a z ktorých by sa tieto mohli dostať do rúk teroristov. Že podobné riziko hrozí aj v najvyspelejších krajinách, svedčí
prípad vzoriek tzv. „ázijskej chrípky“, ku ktorému došlo na prelome rokov 2004 a 2005.
Kanadská agentúra pre verejné zdravie (Public Health Agency of
Canada – PHAC) 26. marca 2005 informovala Svetovú zdravotnícku organizáciu (World Health Organization – WHO), že v jednom
z kanadských laboratórií sa objavil vírus chrípky A/H2N2. Vírus
bol plne prenosný a podobný vírusu tzv. ázijskej chrípky, ktorý spôsobil pandémiu v rokoch 1957 – 1958 a vyskytoval sa až do roku
1968. Podľa informácie WHO preto ľudia narodení po roku 1968
nie sú proti tomuto kmeňu imúnni a akýkoľvek únik vírusu z laboratórií by mohol spôsobiť prudké šírenie ochorenia. Pandémia
v rokoch 1957 – 1958 si vyžiadala vyše milióna životov, z toho
70 000 v USA.
Následné vyšetrovanie, ktoré viedla PHAC ukázalo, že vírus
pochádza zo sady vzoriek určených na testovanie schopností laboratórií identifikovať pôvodcov chorôb. Kanadské laborató552
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rium dostalo testovacie vzorky vo februári 2005 od College of
American Pathologists (CAP) z USA. Normálne sa na testovanie
používajú len vzorky chrípky typu A, ktorá sa v súčasnosti bežne
vyskytuje (H3N2, H1N1). PHAC dňa 8. apríla informovalo o situácii Center for Disease Control and Prevention (CDC) ministerstva
zdravotníctva USA.
Zistilo sa, že CAP začalo rozosielať vzorky s vírusom chrípky
H2N2 spolupracujúcim laboratóriám už v septembri 2004. Súpravy testovacích vzoriek dostalo 3 747 laboratórií v 19 štátoch
(objavili sa ale aj údaje o 4 700 až 5 700 laboratóriách, zrejme preto,
že podobné vzorky rozosielali v USA aj ďalší dodávatelia). Spolu
išlo o vyše 5 000 ampúl s vírusom chrípky. Väčšinu vzoriek dostali
laboratóriá v USA a Kanade (na rôznej úrovni – federálne, oblastnej i nemocničnej). Kanada dostala vyše 20 vzoriek a 61 vzoriek
putovalo do laboratórií v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bermudy, Brazília, Čile, Francúzsko, Hongkong, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Libanon, Mexiko, Nemecko, Saudská Arábia, Singapur,
Taiwan, Taliansko a Veľká Británia.
CAP si testovacie vzorky objednala u spoločnosti Meridian Bioscience Inc. z Cincinnati v Ohiu, ktorá údajne nebezpečný vírus
získala od ďalšej firmy. CAP požadovala vírus chrípky A s biologickou bezpečnostnou úrovňou 2 (to znamená že s ním možno
bezpečne narábať v štandardných laboratórnych podmienkach).
Vírus H2N2 mal dlho bezpečnostnú úroveň 2, ale mnohé krajiny
ju zvýšili na úroveň 3, pretože mnoho ľudí nemá proti tomuto
vírusu vyvinutú imunitu. Podľa vyjadrenia riaditeľky CDC je takmer nemožné, aby spoločnosť Meridian Bioscience nevedela, že
narába s vírusom H2N2 a zrejme považovala za dôležitejšie, že
tento kmeň sa dá dobre rozmnožovať a dobre sa s ním v laboratóriu narába.
WHO vyzvala všetky laboratóriá, ktoré dostali vzorky s vírusom H2N2, aby ich okamžite zničili. Požiadala v tejto súvislosti
o spoluprácu aj príslušné ministerstvá zdravotníctva. Našťastie zo
žiadneho laboratória nebol hlásený prípad infekcie zamestnancov
vírusom H2N2. Predstaviteľ CAP uznal, že rozoslanie vzoriek
bolo chybou a že v budúcnosti bude potrebné zvýšiť bezpečnostné a kontrolné opatrenia zo strany štátnych orgánov aj súkromných biotechnologických spoločností, aby sa na testovacie
účely používali len patogénne mikroorganizmy, proti ktorým existujú účinné vakcíny.
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Všetky laboratóriá napokon oznámili WHO, že nebezpečné
vzorky zničili. Stačilo by ale, aby niektoré z laboratórií malo prepojenie na teroristickú organizáciu a patogénny mikroorganizmus jej
tajne odovzdalo. Teroristi by tak získali prostriedok, pomocou
ktorého by za určitých podmienok mohli vyvolať pandémiu so
závažnými zdravotnými a ekonomickými dôsledkami. [96, 97, 98,
99, 100]
Vážnosť hrozby bakteriologických a toxínových zbraní v súčasných podmienkach búrlivého rozvoja biotechnológií, vrátane genetického inžinierstva, si vyžaduje zásadným spôsobom zvýšiť efektívnosť a účinnosť BTWC, prijať na medzinárodnej úrovni všeobecne platné a záväzné štandardy biotechnologickej bezpečnosti,
ochrany a dozoru nad výskumom v oblasti genetického inžinierstva,
ako aj prijať na medzinárodnej i národnej úrovni radikálne postihy
za ich porušovanie. Na to je potrebné vytvoriť príslušný inštitucionálny rámec (opäť na medzinárodnej i národnej úrovni) s účinnými kontrolnými a dozornými mechanizmami. To bude možné len
vtedy, keď si všetky vlády (najmä vlády veľmocí) osvoja poznanie, že
následky možného bakteriologického útoku pre svetové spoločenstvo (tým viac pre jednotlivé krajiny) by vysoko prevýšili zdanlivé
pozitíva oportunistickej politiky kompromisov, ústupkov a neplodných rokovaní s biologickými proliferátormi.
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Úvod
Demografické trendy ovplyvňujú bezpečnostné prostredie vo viacerých ohľadoch. Neustále dynamicky menia jeho formálnu i obsahovú stránku. Niektoré aktuálne demografické trendy majú veľmi
špecifický charakter a s rastom svetovej populácie sa rozvíja aj ich
diverzita. Zvýšená pozornosť, ktorej sa v posledných rokoch v súvislosti s globalizáciou a dynamickými zmenami v bezpečnostnom
prostredí dostáva demografickým trendom a demografickému vývoju, vedie k šíreniu rôznych demografických mýtov, mnohokrát s politickým pozadím. Medzi tieto mýty sa radia predovšetkým politicky
dramatizované prorocké vízie o vymieraní Západu týkajúce sa trendu starnutia západnej populácie a rôznorodé závery pochybnej platnosti týkajúce sa migračných trendov a ich vplyvu na našu kultúru
a identitu. Popri bubnovaní na poplach v súvislosti so starnutím
a migráciou však zostávajú v úzadí skutočne dramatický demografický vývoj a trendy, ktorých závažnosť je v porovnaní s mýtmi týkajúcimi sa migrácie a fertility neporovnateľne vyššia. Súhra viacerých
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demografických, bezpečnostno-politických a ekonomických faktorov vytvorila vo svete niekoľko zón krízového, ba priam katastrofického vývoja. Medzi tieto zóny patria predovšetkým širšia Subsaharská Afrika, stredná a juhovýchodná Ázia. Vo svojom príspevku
sa teda okrem zhrnutia aktuálnych trendov pôrodnosti, úmrtnosti
a migrácie, zvláštnych výkyvov a prekvapivých zmien budem venovať demýtizácii a špecifikám demografického vývoja so zvláštnym
ohľadom na spomínané krízové zóny.

Trendy v pôrodnosti
V desaťročí po skončení studenej vojny bolo na základe aktuálnych
demografických údajov vypracovaných viacero prognóz týkajúcich
sa demografického vývoja na počiatku tisícročia a jeho vplyve na
využitie a distribúciu zdrojov a globálne bezpečnostné prostredie.
Väčšina z nich predpokladala prudký rast populácie v dnešných
krízových regiónoch Stredného Východu a Strednej Ázie a zároveň
ďalší pokles prirodzeného prírastku obyvateľstva v rozvinutých západných krajinách. Demografická prechodová teória Franka Notesteina hovoriaca o vplyve technologického a socio-ekonomického
rozvoja na rast populácie prezentuje model prudkého zníženia
úmrtnosti, ktoré je nasledované populačnou explóziou. V rozvinutých krajinách s vysokou životnou úrovňou prichádza k postupnému poklesu pôrodnosti na základe zmien vo vnímaní materstva
a rodiny a dobrovoľného obmedzenia reprodukčnej dynamiky
[30]. Aktuálne demografické trendy, ktoré sú v súlade s demografickou prechodovou teóriou, majú značné implikácie najmä pre
budúce bezpečnostné prostredie.
Do úvahy treba rozhodne brať, že napriek istej stabilizácii populačného rastu Číny sa bude aj do budúcnosti koncentrovať populačný rast svetovej populácie v krajinách Ázie a až do roku 2015
sa nepredpokladá, že by sa ročný prírastok svetovej populácie
zásadne znižoval. Štatistiky týkajúce sa dlhodobého nárastu populácie rozvíjajúcich krajín od počiatku postkoloniálneho obdobia
a odhady vyplývajúce z rastových trendov vymykajúcich sa svojim
objemom z prechodovej teórie poukazujú na to, že do roku 2050
populácia týchto krajín v porovnaní s rokom 1950 niekoľkonásobne narastie (jedná sa najmä o Čínu, Indiu, Pakistan, Nigériu, Indonéziu, Bangladéš) [14, 34].
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Kuvičie hlasy o úpadku Západu a jeho postupnom vymieraní sa
objavovali už na počiatku dvadsiateho storočia3 a dodnes patria
medzi insitné rétorické prvky predovšetkým u strán ľudového
charakteru. Hoci súčasné trendy pôrodnosti západných krajín nie
sú príliš povzbudivé, situácia rozhodne nie je neriešiteľná či katastrofická. Západné krajiny tento negatívny trend týkajúci sa vo svojich dôsledkoch najmä pracovného trhu, zastúpenia produktívneho
obyvateľstva v celkovej populácii i ozbrojených síl môžu kompenzovať predovšetkým imigráciou. Príklad tridsiatych rokov, kedy
boli zaznamenané podobné trendy, poukazuje na (hoci len slabú)
účinnosť vládnych opatrení na zvýšenie pôrodnosti a presadzovania zdravej rodinnej politiky.

Európa a starnutie populácie
Reprodukčná dynamika európskej populácie je v súčasnosti podstatne nižšia (jedinou krajinou, ktorej populačný vývoj je relatívne
stabilný, je Albánsko s TFR 2,0) ako dynamika rozvojových krajín Ázie či Afriky a značne ju predstihuje aj dynamika USA4. Pri
veľmi pravdepodobnom zachovaní jej súčasnej podprírastkovej
úrovne je potrebné počítať s dopadmi na oblasť ekonomickú,
sociálnu, kultúrnu a samozrejme aj bezpečnostnú. V súčasnosti
má Európa úhrnnú plodnosť, teda priemerný počet detí, ktoré
jedna žena za svoj život porodí (TFR: Total Fertility Rate), okolo
1,4 – u Slovenska je to približne 1,31. Na zachovanie populačnej
stability je potrebná úroveň 2,0 – 2,1. Demografické trendy na
Slovensku sa podobne ako v západnej Európe v súčasnosti dajú
charakterizovať pojmami starnutie populácie v dôsledku zvýšenej
priemernej dĺžky veku a zníženej miery pôrodnosti, zvýšenie imigrácie a úbytok celkovej populácie. Podľa „Prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2025“ Štatistického úradu SR [42] slovenská populácia v priebehu najbližších rokoch zaznamená značné
zmeny vo svojej štruktúre a mierne sa zníži jej objem. Zvýši sa
podiel ľudí starších ako 65 rokov zo súčasných 11,6 na 18 – 20
percent. Zároveň sa zvýši podiel ľudí vo veku 45 – 64 rokov na
29 – 30 percent. Vo „vojenskom veku“ 18 – 40 rokov tak zostane
už len okolo 30 – 35 percent populácie a z nich bude v dlhodobom horizonte stále vyššie percento predstavovať obyvateľstvo cudzieho pôvodu.
S demografickou prechodovou teóriou korelujú aj súčasné
údaje z neeurópskych rozvinutých krajín: Japonska (TFR 1,38),

3Už v roku 1922 Oswald
Spengler na základe negatívnych populačných trendov predpovedal vymieranie ako jeden z hlavných
znakov úpadku Západu [8,
s. 3] – dnes mu úspešne sekundujú Pat Buchanan či
Samuel Huntington – pozn.
aut.
4Pre ďalšie informácie o reprodukčnej dynamike európskych krajín viď [5, 8].
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Nového Zélandu (TFR 1,79), Austrálie (TFR 1,76) či tzv. ázijských tigrov (Južná Kórea 1,56; Singapur 1,04, Thajsko 1,89) [5].
Západné krajiny môžu negatívny trend týkajúci sa vo svojich
dôsledkoch najmä pracovného trhu a zastúpenia produktívneho
obyvateľstva v celkovej populácii kompenzovať pracovnou imigráciou. Podľa správy OECD [43] bude v krajinách OECD
v roku 2025 na 100 ľudí v produktívnom veku 120 detí a ľudí nad
65 rokov, v roku 2050 sa tento pomer zväčší na 100:150. So zvyšovaním tohoto pomeru sa pri súčasnom systéme zabezpečenia
neproduktívneho obyvateľstva zvyšuje náročnosť udržania jeho
životnej úrovne. Prejavuje sa deficit na trhu práce a štát je zaťažený stále väčším bremenom. Tento trend v „starnúcich krajinách“ OECD je ešte umocňovaný tým, že priemerne vydávajú na
dôchodkovú politiku 9 percent svojho HDP a na rodinnú politiku v priemere len 2 percentá. Ako logické riešenie sa samozrejme javí predĺženie produktívneho veku obyvateľstva a ozdravenie
dôchodkovej politiky vyššou participáciou občanov. Zastúpenie
obyvateľstva nad 50 rokov na trhu práce v porovnaní s ostatnými krajinami OECD je až prekvapivo nízke obzvlášť u sociálne
orientovaných štátov: Francúzska (TFR 1,89, priemerný vek populácie 38,6 rokov), Beneluxu (Belgicko: TFR 1,89, priemerný
vek 40,2 rokov; Holandsko: TFR 1,66, priemerný vek 38,7 rokov;
Luxembursko: TFR 1,28, priemerný vek 38,3 rokov), Talianska
(TFR 1,27, priemerný vek 41,4 rokov) a Maďarska (TFR 1,31,
priemerný vek 38,4 rokov) [5]. Vyrovnanie tohoto rozdielu
v súlade s trendmi predlžovania produktívneho veku je však, zdá
sa, príliš horúcou témou.

Dopad aktuálnych demografických trendov
na charakter ozbrojených síl západných krajín
Predlžovanie dĺžky života obyvateľstva a predlžovanie doby, počas ktorej je jedinec schopný žiť aktívnym a produktívnym životom, sú jednoznačne pozitívne fenomény. V kombinácii s ostatnými faktormi, najmä s nízkou mierou pôrodnosti a zvýšenou
mierou imigrácie, z týchto pozitívnych fenoménov však vyplývajú komplikácie, na ktoré je potrebné sa pripraviť. Problémy vyplývajúce z uvedených demografických trendov pre ozbrojené
sily „starnúcich krajín“ sú viac než evidentné – v dlhodobom horizonte sa značne zníži počet kandidátov pre službu v profesionálnej armáde a značne sa zmení aj zloženie cieľovej skupiny
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procesu regrutácie. Nedostatok mladých vojakov však nemusí
predstavovať až taký problém, ak zohľadníme charakter prebiehajúcej revolúcie vo vojenstve (Revolution in Military Affairs –
RMA), najmä smerovanie od ľudskej sily k vysoko vyspelej technológii a od kvantity ku kvalite. Posun od fyzických ku odborným nárokom znamená aj posun v prijateľnej vekovej škále.
Nedostatok fyzických spôsobilostí spôsobený vekom sa postupne stáva prežitkom a podstatne dôležitejšiu úlohu zohráva odborná pripravenosť, skúsenosť a schopnosť zvládať vojenské
technológie. Nahradzovanie ľudskej sily silou technickou zasa
prirodzene vedie k zníženiu nárokov na potrebný počet vojakov.
Zmena požadovaných vojenských spôsobilostí, ktorú RMA priniesla najmä v súvislosti s novými oblasťami boja (od humanitárnych a peace-keepingových misií cez psychologickú až k informačnej vojne), umožňuje spoločne s horeuvedeným znížením
fyzických nárokov na viaceré vojenské činnosti väčšie zapojenie
žien do armádnych zložiek – čo prirodzene zväčšuje tradičnú
cieľovú skupinu regrutácie. Z uvedených skutočností teda vyplýva – v súlade s predošlými konštatovaniami o predlžovaní produktívneho veku obyvateľstva – diskusia o predĺžení služby profesionálnych vojakov, zmene jej štruktúry a rozšírení cieľovej
skupiny regrutácie.
Problém zvýšeného podielu prisťahovalcov v populácii a kompenzácie nedostatku domácich ľudských zdrojov v ozbrojených
silách externými zdrojmi si vyžaduje širokospektrálne riešenie.
Keďže starnúca populácia a nedostatok ľudí v produktívnom
veku budú príčinou deficitného stavu na pracovnom trhu, je pre
štát prirodzené v takejto situácii otvoriť imigračné toky. Takéto
otvorenie by sa malo riadiť záujmami a schopnosťou integrovať
imigrantov do spoločnosti – zohľadňovať motiváciu prisťahovalcov, či predstavujú viditeľnú menšinu a či pochádzajú z krízových
regiónov, v ktorých sa štát vojensky angažuje. Pri zohľadnení
týchto skutočností, pri racionálnej koncepcii integrácie a pevných
kritériách vstupu do ozbrojených síl je možné v rozumnej miere
počítať s dopĺňaním stavov ozbrojených zložiek aj z radov obyvateľstva cudzieho pôvodu.

565

3

VII. KAPITOLA – Demografické faktory a zmeny

Zvláštnosti demografického vývoja
USA a Izrael
V súčasnosti sa na miestach, ktoré sú vnímané ako kritické pre
bezpečnostný vývoj, vyskytli zásadné a prekvapivé výnimky z demografickej prechodovej teórie. Tieto výnimky si vyžadujú úpravu
pohľadu na bezpečnostné prostredie v daných oblastiach. Veľkým
prekvapením je skutočnosť, že sa niektorí zásadní západní aktéri
bezpečnostného prostredia vymykajú z všeobecného trendu starnutia [10]. Spojené štáty ako nepochybne rozvinutá západná krajina,
v ktorej sú socio-ekonomické faktory na úrovni takmer identickej
s európskou, vykazujú v súčasnosti úhrnnú plodnosť 2,0 – 2,1 a ich
populačná stabilita teda dlhodobo nie je ohrozená. Keď sa k tomu
pripočíta pre USA tradične vysoká miera prisťahovalectva, ich populácia pri zachovaní súčasných trendov v roku 2025 bude spoločne
s Izraelom (TFR 2,47) tvoriť prekvapivú výnimku medzi západnými
krajinami. Ich podiel na svetovej populácii sa na rozdiel od ostatných
krajín Západu zvýši. Štatistiky ukazujú, že za vysokú úroveň prírastku pôrodnosti je čiastočne zodpovedná afroamerická a najmä
hispánska populácia, ktorej podiel na americkom obyvateľstve v posledných rokoch značne stúpa. Zaujímavá je však aj skutočnosť, že
pôrodnosť bielej populácie prevyšuje priemer ostatných západných
krajín o takmer 0,5 bodu (TFR 1,8 – 1,9 v porovnaní s TFR 1,4
v Európe, 1,38 v Japonsku či 1,5 v Kanade) [5, 10]. Prečo sú práve
USA a Izrael výnimkou z Notesteinovej koncepcie, je stále diskutovanou otázkou. Keďže po stránke sociálno-politickej sú krajiny Európy viac-menej podobné USA či Izraelu, je potrebné príčiny tak
markantných rozdielov hľadať inde. Demografická prechodová
teória hovorí o znížení reprodukčnej dynamiky v súvislosti so zmenami vo vnímaní materstva a rodiny a s dobrovoľným obmedzením
reprodukčnej aktivity. Ako možná príčina sa teda javí hodnotový
systém oboch spoločností akcentujúci do nebývalej miery termíny
slobody a patriotizmu, ktorý dokáže hrozbu vymierajúcej západnej
civilizácie spoločne s „pomocou“ imigrantov a efektívnou vládnou
politikou úspešne zdolávať [10]. V tomto kultúrnom podhubí môže
koreniť značná odlišnosť trendov pôrodnosti v európskej, izraelskej
a americkej spoločnosti.
Negatívny európsky trend ale nevyrovnáva ani súčasná miera
prisťahovalectva a jediným východiskom sa podľa niektorých analytikov javí integrácia krajín s vyšším populačným prírastkom
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(Turecko alebo Izrael) a predpokladaná zvýšená vnútorná migrácia
novej populácie. Vzhľadom na ekonomické problémy niektorých
kľúčových západných krajín, v ktorých sa model sociálneho štátu
javí ako dlhodobo neudržateľný, je prognóza prudkého znižovania
podielu produktívneho obyvateľstva na populácii v súčinnosti
s viac než štedrým sociálnym a dôchodkovým zabezpečením viac
než hrozivá z hľadiska ekonomického i bezpečnostného. Renacionalizácia a zníženie stability u hlavných aktérov európskeho bezpečnostného prostredia pri krachu ich ekonomického a sociálneho
systému a kombinácii s ostatnými faktormi hrozí rozpadom EÚ
a eskaláciou napätia5.

Irán a Stredný východ
Výnimku z demografickej prechodovej teórie, hoci v opačnom
smere, predstavuje Irán. V krajine od roku 1986 klesla úhrnná
plodnosť z približne 6 až na súčasných 1,93 [4] (teda nižšia hodnota ako v Izraeli alebo USA) [9]. Modernizácia a socio-ekonomický
rozvoj však v prípade Iránu v žiadnom prípade zatiaľ nedosiahla
úrovne západných krajín a krajina sa práve potýka (pomerne
úspešne) s náročnou úlohou znižovania podielu analfabetov medzi
vidieckou populáciou a najmä medzi ženami6. Prudký populačný
rast, na základe ktorého niektorí autori predpokladali posilňovanie
pozície Iránu ako potenciálneho hegemóna regiónu, sa teda stabilizoval a krajina v súčasnosti vykazuje populačný prírastok 1,07 %.
Úspech spolupráce iránskej vlády s United Nations Population Fund
(UNFP) pri zastavení populačnej explózie však má isté nežiadúce
implikácie. Krajinu v najbližších desaťročiach čaká prudké starnutie populácie. Napriek tomu, že rast HDP v Iráne je v súčasnosti
6,1 %, jej ekonomický a spoločenský rozvoj ešte stále nie je dostatočný a v dlhodobom horizonte hrozí pomalá humanitárna kríza.
A to v prípade Iránu tak ako v prípade o čosi prudšie sa rozvíjajúcej Číny či iných rozvíjajúcich sa krajín po populačnej explózii
[10]. Aký ďalší vplyv na situáciu bude mať teória o súvislostiach
medzi nestabilitou a vysokým zastúpením obyvateľstva adolescentného veku v populácii v čase jednej generácie po skončení populačnej explózie, ktorá bola prezentovaná Samuelom Huntingtonom, je zatiaľ otázne. Podiel obyvateľstva do 24 rokov na populácii krajín širšieho Stredného východu sa v súčasnosti pohybuje
približne od 50 % do 70 % [24], ich priemerný vek siaha od 16 do
28 rokov [5] – viď tab. 1 [5, 24].

5Viď možné scenáre pre
rok 2020 prezentované NIC
v [33].
6V roku 2004 Irán prijal dokument Charter of Women’s
Rights and Responsibilities
in the Islamic Republic of
Iran [20], v ktorom bolo okrem iného oficiálne uzákonené ženské právo na vyššie
vzdelanie, participáciu na
politickom, kultúrnom a náboženskom živote či vedeckom výskume. Vzdelávanie
vidieckych žien je jedným
z faktorov, ktoré evidentne
pomohli stabilizovať populačný rast Iránu – pozn. aut.
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Graf č. 1: Populácia Stredný východ
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Čína, vzhľadom na to, že je najľudnatejšou krajinou sveta, predstavuje z hľadiska demografie azda najväčší problém. Už malé výkyvy v stabilite môžu mať následky obrovských rozmerov. Populácia Číny by mala do roku 2040 stúpnuť na približne 1,6 miliardy [1,
39] a to aj napriek rozsiahlym vládnym opatreniam na kontrolu
pôrodnosti. Vládne opatrenia na zastavenie populačnej explózie
v Číne sú jednou z možných príčin veľmi špecifického fenoménu
vo svetovom demografickom vývoji. Týka sa okrem Číny čiastočne
aj ostatných krajín východnej Ázie (Hongkong, Singapur, Južná
Kórea, Taiwan) a jedná sa o neprirodzenú nevyrovnanosť zastúpenia pohlaví v populácii. V Číne trendy od roku 1982 ukazujú postupný nárast podielu chlapcov na celkovom populačnom prírastku7. Tento trend je obvykle vysvetľovaný silnou kultúrnou
preferenciou pre potomkov mužského pohlavia v kombinácii so
systémom kontroly pôrodnosti, umelého zníženia pôrodnosti na
podprírastkovú úroveň a široké rozšírenie technológií na určenie
pohlavia plodu v kombinácii s voľnejším spoločenským pohľadom
na abort [1, 10]. Je otázne, aké efekty bude mať tento fenomén –
pri jeho rastúcej tendencii – pre budúcnosť, najmä v kombinácii so
starnutím populácie Číny, prudkým ekonomickým rastom, distribúciou zdrojov a stále problematickými zahraničnopolitickými
vzťahmi. Starnutie populácie spomínané vyššie v súvislosti s Európou a Iránom je ďalším z problémov, ktorým bude musieť najľudnatejšia krajina sveta čeliť. Hoci problém distribúcie zdrojov zastavenie prudkého populačného rastu zjemňuje, zvýšenie podielu
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starých a zníženie podielu mladých ľudí na populácii prináša problémy sociálnej starostlivosti o ľudí postproduktívneho veku. Predpokladaný priemerný vek čínskej populácie pri zachovaní súčasných trendov môže vyskočiť z 27 z roku 1995 na 40 v roku 2025
[1]. Sociálna a ekonomická diferenciácia Číny stále rastie, do prevažnej miery kvôli nerovnomernosti prudkého čínskeho hospodárskeho vývoja a zaostávaniu poľnohospodárskeho vidieka za
urbanizovanými centrami [39]. Práve chudobné vidiecke oblasti Číny budú niesť bremeno, ktoré prinášajú spomínané demografické
trendy najťažšie

Trendy v úmrtnosti
Globálna divergencia úmrtnosti
Správa World Health Organization (WHO) [25] v súvislosti s globálnym výskumom trendov úmrtnosti poukazuje na zvyšovanie zastúpenia úmrtnosti spojenej s chorobami dokonca i v niektorých
technologicky vyspelých krajinách. Zároveň sa zvyšujú rozdiely
v dĺžke života a v úmrtnosti medzi vyspelým a rozvojovým svetom
[32]. Údaje o priemernej dĺžke života z krajín západného sveta sa
stále viac vzďaľujú od údajov rozvojových, predovšetkým afrických
krajín. Veľmi špecifický príklad znižovania veku, starnutia a „vymierania“ populácie predstavuje Rusko. V kontraste s všeobecným
trendom zvyšovania dĺžky veku a znižovania mortality u rozvíjajúcich sa krajín a predpokladaným zvýšeným prírastkom obyvateľstva
sa priemerná dĺžka života pri narodení v Rusku za posledných štyridsať rokov znížila o približne 4 roky – podobný problém má ďalších
40 (najmä afrických – viď tab. 1, 2) krajín. V Rusku je zvýšenie úmrtnosti spojené najmä s kardiovaskulárnymi ochoreniami a alkoholom.
V kombinácii s nie príliš perspektívnym trendom populačného rastu
v Rusku (za rok 2004 bol populačný prírastok RF – 0,45 %, TFR
1,26) [5, 10], znižovaním zastúpenia etnických Rusov a zvyšovaním
podielu čínskych imigrantov na populácii najmä v oblastiach Ďalekého Východu, zvyšujúcou sa závislosťou štátnych príjmov na
ťažbe a exporte ropy hrozí v horizonte niekoľkých desaťročí veľmi
nebezpečná destabilizácia, oslabenie štátnej moci a úpadok jadrovej
veľmoci, ak proti týmto negatívnym trendom nebudú podniknuté
protiopatrenia.
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Globálnu divergenciu úmrtnosti dokonale ilustrujú nasledujúce
tabuľky [4, 5], ktoré porovnávajú vývoja priemernej dĺžky života pri
narodení od roku 1999 po rok 2004 u vybraných západných a rozvíjajúcich sa krajín ako i u vybraných afrických krajín.
Graf č. 2: Dĺžka života Západ
Tendencia zvyšovania då ky ivota vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách 1999 - 2004
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Graf č. 3: Dĺžka života Afrika
Tendencia poklesu då ky ivota v afrických krajinách 1999 - 2004
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Napriek problémom súvisiacim s registráciou a spracovaním
údajov najmä z menej vyspelých a príliš ľudnatých krajín, regionálnym rozdielom v ich klasifikácii a nekompletnosti údajov u mnohých krajín je viac než zrejmé, že počet úmrtí spojených s ochoreniami, ich symptómami a následkami celosvetovo rastie [25].
Údaje z africkej oblasti jasne ukazujú katastrofický vývoj, ktorého zvrátenie však ani pri najlepšej vôli nemožno očakávať zo
strany krehkých a mnohokrát tyranských afrických vlád. Tento vývoj a z neho vyplývajúca divergencia mortality majú niekoľko vzájomne súvisiacich príčin. V konfliktmi zmietanom subsaharskom
priestore nachádzajú výbornú živnú pôdu nákazy pandemických
rozmerov a rôznych druhov, ktorých šíreniu extrémna chudoba,
mizerná zdravotná starostlivosť, prakticky permanentné násilie, etnické, kmeňové a náboženské napätie a nízka miera stability v oblasti Subsaharskej Afriky len napomáhajú. Choroby sa tak radia
k z najzávažnejším príčinám globálnej divergencie mortality.

Zvýšená úmrtnosť v súvislosti s chorobami v Afrike
Mnohé rozvojové krajiny (najmä africké), v ktorých podľa správy
WHO neboli zozbierané ani len základné informácie o štruktúre
mortality, sa okrem kríz politického a vojenského charakteru musia
potýkať s enormnými problémami, ktoré predstavujú periodicky sa
objavujúce nákazy a epidémie smrtiacich chorôb. Táto skutočnosť
v kombinácii s ekonomickými, sociálnymi, politickými, bezpečnostnými a kultúrnymi faktormi vytvára v krízových regiónoch
zmietaných vlečúcimi sa konfliktmi bezprostrednú hrozbu humanitárnej katastrofy. Nedávne prepuknutie epidémie hemoragickej
horúčky Marburg8 v Angole toto nebezpečenstvo jednoznačne dokumentuje. Po epidémii v rokoch 1998 – 2000 v Konžskej demokratickej republike (KDR – 128 obetí, úmrtnosť 83 %) je to zatiaľ
najväčšie prepuknutie tejto nákazy a najsmrteľnejšia epidémia za
posledné roky.9 Stredná a Subsaharská Afrika je v súčasnosti neustále ohrozovaná pestrou škálou epidémií cholery10, moru11, meningitídy12, hepatitídy E13, smrtiacich hemoragických horúčok
Marburg a Ebola14, žltej horúčky, dyzentérie či týfusu. Už pri letmom pohľade na údaje o počte nakazených a úmrtiach je zrejmé,
že krajiny najviac drásané nebezpečnými epidémiami sú totožné
s krajinami zmietanými horúcimi vnútornými bojmi a najviac boli
chorobami postihnuté štáty Sudán a KDR. V tomto kontexte najohrozenejšiu skupinu predstavujú nútení vnútorní migranti (IDPs

3
8K 22. aprílu 2005 bolo
podľa WHO hlásených 266
nakazených a 244 úmrtí
(priam šokujúca miera úmrtnosti: 91 %) [14]. Inkubačná
doba filovírusu Marburg je
5 až 9 dní a úmrtnosť predstavuje v priemere 20 až
50 % v dôsledku straty krvi
a zlyhania srdcového svalu.
Doposiaľ sa nepodarilo vyvinúť vhodný očkovací prostriedok. Prenáša sa kontaktom s telesnými tekutinami [9, s. 225].
9V

rokoch 2004 – 2005 boli
zaznamenané epidémie cholery v Kamerune (2 924 nakazených, 46 obetí), Senegale (3 475 nakazených, 54
obetí), Čade (3 910 nakazených, 164 obetí), Nigeri
(137 nakazených, 5 obetí),
Mozambiku (15 237 nakazených, 85 obetí), Zambii
(1 721 nakazených, 70 obetí)
a v Nigérii (1 616 nakazených, 126 úmrtí), epidémie
hepatitídy E (HEV) v Čade
(1 442 nakazených, 46 obetí) a v Sudáne (6 861 nakazených, 87 obetí), nákazu Eboly v Sudáne (17 nakazených,
7 obetí) a v KDR (35 nakazených, 29 obetí), epidémie meningitídy v Sudáne
(250 nakazených, 19 obetí –
v Darfúre 71 nakazených,
5 obetí), Čade (387 nakazených, 53 obetí), Stredoafrickej republike (43 nakazených, 7 obetí), Burkine Faso
(2 783 nakazených, 527 obetí), Nigérii (327 nakazených,
46 obetí), epidémiu moru
v KDR (130 nakazených,
57 obetí) atď. [6, 7].
10Akútna črevná nákaza
spôsobená baktériou Vibro
cholerae. Inkubačná doba je
1 – 5 dní. Prenáša sa kontaminovanou vodou a jedlom,
v zriedkavých prípadoch aj
kontaktom s nakazeným.
Smrť nastáva obvykle v dôsledku dehydratácie [21].
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11Nákaza

spôsobená baktériou Yersinia pestis, ktorá sa
vyskytuje v troch formách.
Inkubačná doba je 3 – 7 dní.
Prenáša sa predovšetkým
kontaktom s nakazenými
zvieratami, uštipnutím hmyzom, inhaláciou a zriedka
i požitím nakazených materiálov. Úmrtnosť môže byť
až 30 – 60 % v prípadoch
bez medicínskej starostlivosti [38].

12Nákazu spôsobuje niekoľko druhov baktérií. Prenáša
sa prevažne kvapôčkovou
infekciou. Aj v prípade včasného poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže 5 –
10 % nakazených chorobe
podľahnúť, u 10 – 20 % choroba zanechá trvalé následky [28].
13HEV

spôsobuje nákaza
RNK vírom, prenos nastáva
obvykle fekálno-orálnou cestou. Úmrtnosť nakazených
môže v prípade nedostatočnej starostlivosti stúpnuť
až na 4 % u zápalovej formy
[17].

14Filovírus

Ebola spôsobuje
hemoragickú horúčku s úmrtnosťou 50 – 90 %. Inkubačná doba je 2 – 21 dní u štyroch známych subtypov
(Zair, Sudán, Pobrežie Slonoviny, Reston). Prenáša sa
kontaktom s telesnými tekutinami [11].
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– Internally Displaced Person), ktorých obrovské množstvá neustále
migrujú priestorom krízových oblastí. Správa WHO z októbra
2004 hovorí o mortalite 2,6 na 10 000 IDPs v Darfúre [31] a vzhľadom na vysoký počet IDPs v ostatných, najmä stredoafrických krajinách sú trendy úmrtnosti viac než hrozivé. Nekontrolovateľná
migrácia IDPs po celom stredoafrickom priestore je tiež obrovským rizikom z hľadiska šírenia smrtiacich pandémií. Prakticky
všetky strety a násilnosti nespočetných afrických militantných hnutí
uvádzajú do pohybu obrovské skupiny obyvateľstva. Vzhľadom na
veľmi slabú kontrolu a pomoc zo strany vlád zodpovedajúcich štátov sa tieto unikajúce skupiny viac-menej voľne pohybujú medzi
jednotlivými regiónmi, vystavené neznesiteľným podmienkam
a obrovskému riziku prepuknutia a šírenia smrtiacich nákaz.

Nákaza HIV v Afrike
Najväčší problém spomedzi chorôb však rozhodne predstavuje nákaza vírusom HIV. Alarmujúci počet nakazených vykazujú najmä
Botswana (38,8 % nakazených z dospelej populácie), Zimbabwe
(33,7 %), Svahilsko (33,4 %), Lesotho (31 %), Namíbia (22,5 %),
Zambia (21,5 %), Juhoafrická republika (JAR – 20,1 %), Malawi
(15 %), Mozambik (13 %), Stredoafrická republika (SAR – 12,9 %),
Kamerun (11,8 %), Džibuti (11,75 %) a Guinea-Bissau (10 %)
(vývoj viď tabuľka [5]). Od roku 1999 bol pritom zaznamenaný
jednoznačný stúpajúci trend ďalšieho šírenia nákazy u väčšiny spomínaných krajín – zdanie stabilizácie vyvolávajú len Malawi, Mozambik, JAR, Džibuti a SAR. Jedná sa však o krajiny, ktoré nedisponujú aktuálnymi údajmi (väčšinou sa posledné odhady datujú
do roku 2001) a ktorých situácia neumožňuje presné zhodnotenie
nebezpečia rozšírenia nákazy [2].
Množstvo nakazených v afrických krajinách je odhadované na
25,4 milióna z celkového odhadovaného počtu 39,4 milióna [18].
Prognózy US Census Bureau na rok 2010 predpovedajú ďalšie razantné klesanie priemernej dĺžky života a populačného rastu a stúpanie novorodeneckej i bežnej úmrtnosti u najviac postihnutých
krajín (dĺžka života v Botswane a Mozambiku by mala v horizonte
roku 2010 klesnúť na hranicu 26 – 27 rokov) [41, s. 16 – 25].
Pri konfrontácii údajov o rozšírení nákazy HIV, frekvencii a charaktere smrtiacich epidémií v afrických krajinách ako najkrízovejší
región jednoznačne vyčnieva oblasť širšej strednej Afriky, kde je
najväčšie ohnisko nákazy HIV i najvyššia frekvencia smrtiacich
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Graf č. 4: HIV Afrika
Trend šírenia nákazy AIDS v najviac postihnutých afrických krajinách 1999 - 2004
Trend šírenia nákazy AIDS v najviac postihnutých afrických krajinách 1999 – 2004
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epidémií iných chorôb. Ohniská nepokoja v Angole, Rwande,
Ugande, Sudáne, Zimbabwe a KDR v kombinácii s uvedenými
skutočnosťami predstavujú hrozivú vyhliadku pokračovania a ďalšieho rozširovania africkej humanitárnej katastrofy.
V súvislosti s bojom proti tomuto katastrofickému vývoju je
zaujímavý ďalší demografický faktor – gramotnosť a vzdelanosť
obyvateľstva, ktoré sú jedným z pomerne účinných nástrojov prevencie šírenia nákaz. Štatistiky týkajúce sa gramotnosti populácie
krízovej oblasti Strednej a Subsaharskej Afriky sú alarmujúce
a dokumentujú obtiažnosť akýchkoľvek osvetových aktivít v súvislosti so zabránením šírenia nákazy vírusom HIV či iných chorôb. Nízka miera gramotnosti a vzdelanosti rozhodne nevplýva pozitívne ani na bezpečnostno-politický a ekonomický vývoj v regióne. Hoci je za posledných päť rokov zreteľné zlepšenie (a to aj
v súvislosti s bojom proti nákazám), podiely gramotného obyvateľstva (viď ďalej v tabuľke [5]) na celkovom objeme populácie
v niektorých krajinách zostávajú katastrofálne nízke.
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Graf č. 5: Gramotnosť a HIV Afrika
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15SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) sa objavil
po prvýkrát vo februári 2003
v Hanoji. Inkubačná doba je
2 – 7 dní, prejavuje sa
ťažkosťami pri dýchaní, vysokými horúčkami, kašľom
[40].
16Chrípkový vírus postihujúci vtáctvo a ošípané so širokou škálou prejavov a vysokou úmrtnosťou u niektorých druhov vtáctva. Prvý
prípad nakazenia človeka
bol zaznamenaný v Hongkongu v roku 1997. Najväčšie nebezpečenstvo pre
človeka predstavuje jeho
mutácia (predovšetkým typ
H5N1) a získanie schopnosti prenosu z človeka na
človeka [3].
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AIDS, SARS a vtáčia chrípka v juhovýchodnej Ázii
Podobne ako v Afrike, hoci v menšom rozsahu, sa aj v krajinách
východnej Ázie v posledných rokoch s čoraz väčšou frekvenciou
zjavuje kombinácia spoločensky-ekonomicko-politickej nestability,
rozšírenia nákazy vírusom HIV a permanentnej hrozby prepuknutia epidémií smrtiacich chorôb. Roky 2004 a 2005 priniesli v tomto
ohľade najmä nebezpečenstvo predstavované SARS15 a vtáčou
chrípkou16. Hoci rozmer ničivosti týchto ochorení zatiaľ nie je ani
zďaleka tak katastrofický ako je to u afrických krajín, nebezpečenstvo kumulácie ničivého potenciálu chorôb je značné, najmä pri ich
mutácii. Z tohto pohľadu je kritická situácia najmä v Thajsku, Vietname a v Číne, kde sa v období rokov 2004 – 2005 vyskytlo
niekoľko desiatok prípadov nakazenia ľudí chrípkovým vírusom
H5N1. Periodické objavovanie sa pandémií vtáčej chrípky medzi
hospodárskymi zvieratami (hydina, ošípané) v kombinácii s ľudnatosťou regiónu, nízkou úrovňou infraštruktúry, zdravotnej starost-
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livosti a hygieny hrozia šírením a mutáciou vírusu [6, 7]. Podľa údajov CIA a WHO sa jadro nákazy vírusom HIV v juhovýchodnej
Ázii nachádza v oblasti Kambodže (2,6 % dospelej populácie),
Thajska (1,5 %), Barmy (1,2 %), Indie (0,8 %) a Indonézie (0,1 %)
v týchto krajinách je 99 % z množstva nakazených v regióne [5, 18].
Rýchlosť šírenia nákazy je alarmujúca a v absolútnych číslach je nákaza v juhovýchodnej Ázii na druhom mieste za africkým centrom
pandémie HIV (7,1 milióna nakazených [18]). Barma je zároveň
epicentrom nestability v regióne a riziko humanitárnej katastrofy
obrovských rozmerov v prípade kumulácie spomínaných faktorov
je bezprostredné.

Migrácia
Niektoré migračné mýty a teórie
Fenomén migrácie zahŕňa celú skupinu faktorov so značným a zároveň veľmi rôznorodým dopadom na bezpečnostné prostredie.
Podiel migrantov na svetovej populácii je síce napriek všeobecne
rozšírenému presvedčeniu stále viac-menej konštantný17 (2,5 – 3 %),
v absolútnych číslach však počet migrantov samozrejme neustále
rastie. „Zmenšenie“ sveta a zvýšenie mobility populácie spôsobujú,
že dominantné prúdy migrujúceho obyvateľstva majú možnosť
meniť svoj smer, východiská a štruktúru v závislosti od meniacich sa
podmienok globálneho prostredia a relatívnej spoločensko-ekonomickej vyspelosti krajín18. Faktory spojené s globalizáciou zároveň umožňujú príchod väčšieho množstva „viditeľných“ migrantov z kultúr a etník vymykajúcich sa štandardom západnej spoločnosti. Západná verejnosť preto obvykle (a mylne) vníma dnešnú
dobu ako „zlatý vek“ migrácie a toto skreslené chápanie vždy prítomného fenoménu migrácie sa prejavuje aj na imigračnej politike
západných krajín. Niektoré z prejavov migrácie majú značný potenciál stať sa bezpečnostnými hrozbami pre budúcnosť, ovplyvniť
štruktúru bezpečnostného prostredia či zmeniť podobu prípadných
budúcich ozbrojených konfliktov. Hrozba zároveň však spočíva aj
v iracionálnom jednaní s fenoménom migrácie a v stavaní politických krokov na chybných a unáhlených záveroch.
Pri skúmaní súvislostí a faktorov ovplyvňujúcich migráciu obyvateľstva vznikla teória prechodovej mobility kompatibilná s de-

17V

deväťdesiatych rokoch
20. storočia nastal síce mierny nárast migrácie, ale podiel migrantov na svetovej
populácii je stále podobný
ako bol v devätnástom storočí [15, s. 2]

18Práca

Heina de Haasa zaoberajúca sa vývojom migrácie a mýtami s ňou súvisiacimi vyvracia aj zaužívané klišé o tom, že najväčšie
vlny migrantov pochádzajú
z tých najmenej rozvinutých
krajín. Toto klišé nekorešponduje s údajmi o migrácii – najväčšie zdroje
emigrantov (Maroko, Filipíny, Mexiko, Turecko) rozhodne nepatria medzi najzaostalejšie krajiny. De Haas
preto postavil spoločenskoekonomický rozvoj a migráciu do polohy dvoch vzájomne sa ovplyvňujúcich
fenoménov (až istá miera
vývoja umožní zvýšenú mobilitu a s ňou emigráciu, imigrácia má potenciál na vývoj
v cieľovej krajine i v krajine
pôvodu pôsobiť ako katalyzátor). Zobral tiež do úvahy prvky motivácie migrantov a relatívne rozdiely medzi krajinami pôvodu a cieľovými krajinami, ktoré sa
neustále dynamicky menia
[15, s. 3 – 7].
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mografickou prechodovou teóriou19. Podľa tejto teórie v jej rozvinutej a aktualizovanej podobe je možné k vysokej miere populačného rastu ako základnému faktoru ovplyvňujúcemu migráciu
priradiť procesy súvisiace s ekonomickým rastom, modernizáciou
a zvýšenou mobilitou. Vo svojich fázach vývoja sa v závislosti od
populačného prírastku, možností mobility, modernizácie, rastu
a centralizácie mení migračný potenciál spoločnosti od nízkej
a prevažne internej miery migrácie v predmodernej fáze cez vysokú a prevažne transnacionálnu mieru migrácie vo fáze prechodovej až po stabilizáciu a decentralizáciu rozvinutej spoločnosti. Tá potom získava potenciál stať sa recipientom migrácie z krajín v prechodových fázach [15, s. 3 – 4]. Krajiny, ktoré majú dnes
najvyššiu mieru emigrácie (Maroko, Turecko, Mexiko) spadajú v súčasnosti podľa tejto teórie do prechodovej fázy.

Turecko, Maroko a EÚ

19Viď

Okolo 3,4 milióna Turkov z celkových 70 miliónov v súčasnosti
žije za hranicami svojej vlasti, 76 % z Turkov žijúcich v EÚ žije
v Nemecku. Hoci od roku 1998 majú migračné trendy i rast tureckej populácie klesajúcu tendenciu (TFR 1,98, populačný prírastok
1,13 % [4]), okrem problému integrácie imigrantov sa zjavujú aj iné
obavy. Tieto sa predovšetkým vzťahujú k problému prijatia Turecka medzi členské štáty EÚ. Podľa prieskumu TNS PIAR, ktorý
prebehol v roku 2004, by bolo až 44 percent Turkov ochotných
presťahovať sa do inej členskej krajiny EÚ v prípade tureckého
vstupu do Únie – najväčšiu časť z nich tvorili ľudia vo veku 18 –
24 rokov. Štúdia AVSAM (Avrasya Stratejik Araţtirmalar Merkezi)
[12] porovnáva rôzne odhady budúcej migrácie tureckého obyvateľstva do EÚ v prípade úspešnej integrácie Turecka v horizonte
roku 2015: odhady sa pohybujú od 0,5 milióna až do približne
5 miliónov migrantov v roku 2030, čo rozhodne nie je nijak hrozivý trend vzhľadom na európsky problém so starnúcim obyvateľstvom a očakávaným deficitom na európskom pracovnom trhu.
Príklady Španielska, Portugalska, Grécka a nedávno integrovaných
stredoeurópskych krajín v súlade s vyššie prezentovanými závermi
Heina de Haasa ukazujú pozitívny vzťah medzi integračným procesom, s ním spojeným rozvojom, znižovaním vnútorných migračných tlakov integrovanej krajiny a efektívnejšou kontrolou ilegálnej migrácie. S ilegálnou migráciou je spojený ďalší problém:
Turecko je vzhľadom na blízkosť k Európe pomerne významnou

Trendy v pôrodnosti.
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tranzitnou krajinou. Každoročne cez ňu prejde 75 až 100 000 migrantov, z ktorých len 10 až 15 000 zachytia mechanizmy UNHCR
– imigračná a azylová politika Turecka však zatiaľ rozhodne nie je
na úrovni, ktorá by umožnila sa s týmito číslami vyrovnať.
Podobne je na tom i Maroko – poloha z neho činí atraktívnu
tranzitnú krajinu pre afrických migrantov a Gibraltársky prieliv sa
pre nich stal „bránou do Európy“ či „európskym Rio Grande“ [16,
s. 10]. Rozsiahle a len ťažko kontrolovateľné pobrežné oblasti Stredomoria poskytujú priestor najmä pre ilegálnu migráciu z oblastí
Subsaharskej Afriky, pri ktorej Maroko a Španielsko zohrávajú úlohu hlavných tranzitných krajín. Časť neúspešných afrických migrantov sa pritom usadzuje v Maroku.
Migrácia samotných Maročanov prebiehala vo viacerých fázach.
V priebehu rokov 1963 – 1989 narástla populácia Maročanov
v Európe zo zhruba 30 000 na takmer milión pri tzv. migračnom
boome a v následnej fáze spájania rodín migrantov. Od deväťdesiatych rokov sa štruktúra migrácie Maročanov stala komplexnejšou a charakteristická je pre nich aj vyššia miera difúzie v cieľových
krajinách20. Maročania boli tradične rozptýlení v štyroch primárnych hostiteľských krajinách: Francúzsku, Holandsku, Nemecku
a Belgicku. K nim sa v priebehu posledných desaťročí dvadsiateho
storočia pridali Taliansko a Španielsko. Miera emigrácie bola okrem
prirodzených faktorov prakticky vo všetkých fázach stimulovaná aj
zo strany marockej vlády, ktorá ju používala ako vekmi osvedčený
politicko-ekonomický nástroj na zvýšenie stability a rastu v nekľudných oblastiach podporovaním pracovnej migrácie nespokojného
obyvateľstva. Zaujímavou skutočnosťou na druhej strane je aj to,
že tvrdé anti-imigračné opatrenia prijímané vládami cieľových štátov sa na miere imigrácie prakticky neodrazili a ilegálni migranti
museli byť v niekoľkých po sebe postupujúcich vlnách „legalizovaní“[16].

Mexiko a USA
Trend zvyšovania migrácie v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho
storočia sa odrazil aj na počte mexických migrantov do Spojených
štátov amerických. Podľa [29] 36 % mexických migrantov do USA
premigrovalo v deväťdesiatych rokoch so stúpajúcou tendenciou
podielu ilegálnych migrantov (34 % nelegálnych migrantov z odhadovaného celkového množstva). Tento trend odráža prudký populačný nárast Mexika v posledných troch dekádach dvadsiateho

20Špecifickú kapitolu predstavuje migrácia marockých
Židov. Z pôvodne 250 000
marockých Židov najmä po
masívnom odlive po skončení Šesťdňovej vojny zostalo v Maroku len zhruba
5 000 [16, s. 8]. Okrem Izraela úlohu cieľových krajín
zohrávali Francúzsko a Veľká Británia.

577

3

VII. KAPITOLA – Demografické faktory a zmeny

storočia, kedy sa jeho populácia takmer zdvojnásobila a migračnú
motiváciu zvýšenú faktormi dostupnosti a „výhodnosti“ emigrácie.
V posledných rokoch migruje do USA v priemere 500 000 Mexičanov ročne. Približne 10 % rodených Mexičanov žije v súčasnosti v USA. Emigráciu sprevádza silná vnútorná migrácia a rýchlo
postupujúca urbanizácia. Emigračné prúdy od počiatku tisícročia
prechádzajú štrukturálnymi zmenami a stále väčší podiel na nich
tvoria najmä ilegálni migranti zo zaostalejších južných štátov Mexika (Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Mexico) [27, 29].

Ilegálna migrácia a nútená migrácia

21Bližšie

k ilegálnej migrácii
a organizovanému zločinu
viď kap.: Murdza, Karol:
Organizovaný zločin.

22Pre viac informácií o Global IDP Project viď [13].
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Fenomény ilegálnej a tzv. nútenej migrácie sú samé osebe bezpečnostnými hrozbami, ktoré sú prepojené s ostatnými demografickými faktormi. Prvá z nich predstavuje problém predovšetkým
z hľadiska cieľovej (hostiteľskej) a tranzitnej krajiny. Pašovanie ľudí
ako jeden z najrozšírenejších prejavov organizovaného zločinu už
zo svojej podstaty pôsobí priamo proti štruktúram cieľovej krajiny
bez ohľadu na osud a prejavy ilegálnych migrantov. Prúdenie ilegálnych migrantov sa do značnej miery prekrýva s globálnymi migračnými trendmi. Cieľové zóny legálnych migrantov sú prakticky
totožné s cieľovými zónami migrantov ilegálnych. Fenomén ilegálnej migrácie má však svoje špecifiká. Kriminálny rozmer pašovania
ľudí však určuje špecifické črty, ktoré je potrebné zohľadniť.
Zmeny v oblasti ekonomickej (predovšetkým cena pašovania ľudí,
hospodársky rast krajiny pôvodu migrantov) a zmeny v oblasti politickej (bezpečnostné opatrenia a azylová politika, stabilita krajiny
pôvodu, relatívna výhodnosť migrácie) navzájom korelujú pri
ovplyvňovaní intenzity a smerovania ilegálnej migrácie [37]. Najviac ohrozeným priestorom z hľadiska ilegálnej migrácie sú tak
vyspelé krajiny Západu s relatívne nízkou úrovňou zabezpečenia
hraníc. Konkrétne migračné trasy sa dynamicky prispôsobujú zmenám uvedených faktorov21.
Nútená migrácia je jedným zo zásadných zdrojov ilegálnych migrantov vo svojej vnútornej i medzinárodnej forme. Kým však
podľa výskumu UNHCR a UNRWA počet utečencov od roku 1990
klesá, počet IDPs má napriek medzinárodnému úsiliu od polovice
deväťdesiatych rokov stúpajúcu tendenciu. Hrozba predstavovaná
týmto fenoménom smeruje na rozdiel od hrozby ilegálnej migrácie
primárne do krajiny pôvodu a k samotným IDPs: približne 70 –
80 % predstavujú ženy a deti. Podľa Global IDP Project22 sa počet
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IDPs v súčasnosti pohybuje okolo 25 miliónov. Najkrízovejšiu zónu
predstavuje Afrika (približne 13,2 miliónov IDPs), značné problémy
má i Kolumbia (vyše 3 milióny IDPs), Irak (vyše milióna IDPs),
India (okolo 600 000 IDPs), Mjanmarsko (vyše pol milióna IDPs),
Azerbajdžan (vyše pol milióna IDPs), Turecko (vyše pol milióna
IDPs), Bangladéš (okolo pol milióna IDPs), Libanon (okolo pol milióna IDPs), Indonézia (okolo pol milióna IDPs), Srbsko a Čierna
Hora spoločne s Bosnou a Hercegovinou (vyše pol milióna IDPs)
[22]. Nútenú vnútornú migráciu spôsobujú predovšetkým ozbrojené konflikty (obvykle občianske vojny a strety militantných hnutí)
a počiatočný impulz je obvykle veľmi násilný, sprevádzaný únosmi,
vraždami, znásilňovaním, mučením. IDPs sú počas svojho pohybu
neustále vystavovaní nebezpečenstvu epidémií, hladomoru, únosov
a obchodu s ľuďmi a nie sú ušetrení ani pokračovania násilia. Keďže
nejestvuje žiadna konvencia, ktorá by ošetrovala ich štatút, IDPs sa
nemôžu priamo obrátiť na medzinárodné spoločenstvo a musia sa
vo svojej zúfalej situácii spoliehať na pomoc domácich vládnych
a humanitárnych štruktúr, ktoré vo väčšine prípadov nemajú dostatok vôle ani prostriedkov pomôcť.
V rokoch 2004 – 2005 sa ako najproblémovejšia zónou z tohto
hľadiska ukázal Darfúr, kde za posledný rok pribudlo vyše milióna
IDPs a v stále prebiehajúcej humanitárnej katastrofe zahynulo vyše
300 000 ľudí. Situácia v Kolumbii sa napriek snahe o mierový
dialóg zo strany vlády a okolitých štátov nevyvíjala pozitívne a počet IDPs mierne narástol. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný
v KDR ( v súčasnosti okolo 2,3 milióna IDPs), kde sa jeden milión
IDPs sa vrátil do svojich domovov. Katastrofálna situácia pokračuje naďalej v Ugande (okolo 2 miliónov IDPs) Vzhľadom na hrozivú bezpečnostnú a humanitárnu situáciu v mnohých, najmä
afrických krajinách (SAR, KDR, Somálsko, Sudán, Kolumbia, Indonézia, Irak, Nepál) sa počet IDPs na celom svete, ktorí sú v priamom ohrození života násilím, zvýšil v porovnaní s rokom 2003
o tri milióny na 14 miliónov. V tejto súvislosti bol problém násilnej
regrutácie a obchodu s deťmi v priebehu roku 2004 najaktuálnejší
v Burundi, Ugande, Sudáne, Kolumbii, KDR a Pobreží Slonoviny.
Východoázijské centrá nútenej vnútornej migrácie (Mjanmarsko
a Bangladéš) vykazujú spolu s Burundi, KDR, Libériou a Kolumbiou najväčšiu mieru násilia voči ženám23 – a to zo strany vládnych
vojenských štruktúr, medzinárodných mierových síl či skupín militantov [22].

3

23Ohrozenie epidémiami
a úmrtnosť IDPs viď: Zvýšená úmrtnosť v súvislosti
s chorobami v Afrike.
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Urbanizácia a distribúcia zdrojov

24Rozhovor

autora s Mgr.
Viktorom Kovaľovom, 19. 4.
2005, MO SR.
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Jedným z elementárnych trendov, s ktorými je potrebné pri hodnotení charakteru budúcich konfliktov i problémov súčasného
bezpečnostného prostredia rátať, je fenomén rýchlo postupujúcej urbanizácie. V Latinskej Amerike, Ázii, na Strednom Východe i v Afrike získavajú stále väčší podiel mestské urbanizované
oblasti na úkor tradičného vidieckeho prostredia. Ďalší prudký
rast miest najmä v oblastiach rozvíjajúceho sa sveta zároveň
predznamenáva nárast ich dôležitosti ako spoločensky-ekonomicko-politického jadra, s ktorým stojí a padá stabilita celej oblasti. Dlhodobý charakter urbanizácie v krajinách tretieho sveta –
najmä vytváranie izolovaných giet na okrajoch miest a ostrá sociálna stratifikácia – hrozí vytváraním ohnísk nestability na okrajoch veľkých metropol. Podiel obyvateľstva žijúceho v urbanizovaných oblastiach narastie z 47 % v roku 2000 na 60 % v roku
2030 [19, 33]. Tento rast zvýrazňuje aj problém distribúcie vody
v oblastiach trpiacich jej nedostatkom, keďže mestské obyvateľstvo pre svoj život spotrebuje väčšie množstvo vody než obyvateľstvo vidiecke. Práve v oblastiach chronicky trpiacich nedostatkom vody prebieha alebo nedávno prebehla populačná explózia, ktorá vyústila v posilnení diaspór jednotlivých etník. Zároveň tieto oblasti už dnes sú cieľom zahraničnopolitických
aktivít rozhodujúcich geopolitických aktérov (ktorí sú najväčšími
hostiteľmi diaspór) a to zo strategických dôvodov, kvôli energetickým zdrojom či z dôvodov neutíchajúcich etnických či náboženských konfliktov. Kombinácia týchto dôvodov je z bezpečnostného hľadiska obzvlášť „výbušná“.
V tomto kontexte sa javí ako zaujímavý najmä región Strednej
Ázie, kde úhrnná plodnosť a populačný prírastok Kirgizska (TFR
2,71, prírastok 1,25 %), Uzbekistanu (TFR 2,97, prírastok 1,65 %),
Turkménska (TFR 3,45, prírastok 1,81 %) a Tadžikistanu (TFR
3,61, prírastok 2,4 %) v kombinácii s postupujúcou urbanizáciou
a prudkým hospodárskym rastom najmä Turkménska (rast HDP
v roku 2003 približne 23,1 %) [5] stupňujú rast eminencie problému distribúcie vodných zdrojov v najkritickejších oblastiach. Životne a historicky dôležité oblasti Amudarje, Syrdarje a Aralského
jazera sú potenciálnym zdrojom konfliktu medzi vojensky veľmi
vyspelými krajinami bývalého Sovietskeho zväzu: Uzbekistanom,
Kazachstanom a Turkménskom24. Etnická pestrosť Strednej Ázie
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a nedoriešené spory umocňujú nebezpečenstvo plynúce z podobného konfliktu. Rast populácie a už v súčasnosti vysoká miera emigrácie z krajín Strednej Ázie vytvára a posilňuje diaspóry jednotlivých etník v západných krajinách, ktorých činnosť môže predstavovať ďalšiu potenciálnu hrozbu.

Etnické diaspóry
Jedným z aktuálnych prejavov migrácie je tzv. etnická (prípadne
kultúrna či náboženská) diaspóra. Technologicky a ekonomicky
rozvinuté krajiny Západu sa stali v posledných desaťročiach
cieľom veľmi intenzívnych migračných vĺn z krajín menej rozvinutých. Jestvujúce etnické diaspóry boli pritom značne posilnené.
Etnická diaspóra úzko súvisí s fenoménom populačnej explózie
v rozvíjajúcich sa krajinách a s mierou spoločensko-ekonomického
rozvoja umožňujúceho zvýšenú mobilitu obyvateľstva. Možno
teda očakávať posilňovanie, prípadne vytváranie ďalších etnických
diaspór z rozvíjajúcich sa regiónov so silným populačným rastom.
Keďže sa tieto regióny do značnej miery prekrývajú s regiónmi,
ktoré sú z bezpečnostno-politického hľadiska krízové, riziko nežiadúcej aktivizácie diaspór sa angažovaním hostiteľského štátu
v krízovej oblasti radikálne zvyšuje.
Existencia židovskej diaspóry sa v kontexte jej zložitého spolunažívania s hostiteľskými národmi v krajinách Západu (nielen)
v priebehu modernej histórie ukázala ako širokospektrálny a mnohorozmerný problém. Hoci fenomén židovskej diaspóry a jej
vplyvu na formovanie bezpečnostného prostredia nie je výlučnou
záležitosťou modernej doby, existencia ďalších, podobne silných
a viditeľnejších diaspór etník z problematických regiónov je jednou z nových bezpečnostných hrozieb. Problémy, ktoré koexistenciu Židov a ich „hostiteľských národov“ počas histórie sprevádzali zároveň naznačujú, kam sa až môže problém etnickej diaspóry rozvinúť.
Štandardne sa diaspóra prejavuje ako bezpečnostný problém
v modelovom konflikte hostiteľ – imigrant, ako je vidieť v súčasnosti najmä v prípade Nemecka a tureckých prisťahovalcov.
Ak však v hostiteľskom štáte koexistuje niekoľko diaspór etník
či kultúr stojacich v konfliktnom vzťahu (muslimská a židovská
diaspóra, arménska a azerbajdžanská diaspóra, albánska a srbská
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diaspóra, kurdská a turecká diaspóra atď.), bezpečnostný problém sa znásobuje a konfliktný vzťah sa rozvíja viacerými smermi [34].
Etnická diaspóra môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu
v niekoľkých rovinách: vo forme skupín organizovaného zločinu,
ktoré si so sebou zo svojej domoviny priniesli pevné organizačné
zväzky; vo forme neorganizovaných prejavov násilnej kriminality
a vo forme viac či menej legálneho tlaku záujmových skupín imigrantov. Posledná forma je obzvlášť problematická v zahraničnopolitickej rovine. V prípade, že sa hostiteľský štát angažuje
v krízovej oblasti, z ktorej pochádzajú dve silné a proti sebe stojace diaspóry (príkladom môže byť Stredný Východ a proti sebe
stojaca muslimská a židovská diaspóra), aktivizujú sa záujmové
skupiny oboch diaspór, ktoré môžu ohroziť vnútropolitickú stabilitu násilnými (teroristickými) nátlakovými aktivitami, prípadne
zahraničnopolitické záujmy štátu v danom regióne (finančná
a materiálna podpora súperiacich strán, ilegálny tranzit utečencov). Ako príklad nežiadúcej aktivizácie diaspóry môže poslúžiť
prípad Kosova, kedy albánska diaspóra25, ktorá predstavuje značný problém aj v oblasti organizovaného zločinu, dokázala ovplyvniť rozhodovanie zahraničných aktérov a zároveň destabilizovať región. Arménska diaspóra sa spoločne s azerbajdžanskou
diaspórou angažuje v prípade konfliktu o Náhorný Karabach či
v oblasti sporov s Tureckom, kde je jej oponentom diaspóra turecká. Ďalšou z hrozieb je vzájomný konflikt diaspór na území
hostiteľského štátu (ktorý v oblasti organizovaného zločinu prebieha ako boj mafií s rôznymi národnými prívlastkami) a prípadné výbuchy rasovo motivovaného násilia. S frekventovanými
útokmi na Židov zo strany imigrantov – muslimov aj zo strany
domáceho obyvateľstva má trpkú skúsenosť z posledných desaťročí v Európe najmä Francúzsko.

25Najsilnejšie

albánske komunity o počte zhruba
400 000 Albáncov žijú
v USA a Nemecku, vo Švajčiarsku ich je okolo 160 000.
Z hľadiska politického lobingu sú rozhodujúce organizácie v USA: National
Albanian-American Council
a Albanian American Civic
League, ktorých agendou je
predovšetkým kosovský problém [36, s. 26].
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Záver
Fenomény demografického vývoja tvoria veľmi širokú, pestrú
a dynamicky sa meniacu rodinu faktorov, ktoré môžu do značnej
miery meniť a ovplyvňovať štruktúru a charakter bezpečnostného prostredia. Navzdory všeobecne rozšíreným predstavám
však problémy súvisiace s migráciou, natalitou či mortalitou nie
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sú vo vývoji spoločnosti ničím novým. Samotný demografický
vývoj nepredstavuje hrozbu a jeho dynamika je prirodzenou a neodmysliteľnou súčasťou vývoja ľudskej spoločnosti. Hrozbou sa
stáva len v súčinnosti s inými faktormi a v prípade neadekvátnej
reakcie naň. Niektoré demografické trendy a zóny vývoja súčasnosti si však vyžadujú intenzívnejšiu pozornosť a prispôsobenie
bezpečnostno-politických aktivít jednotlivých aktérov bezpečnostného prostredia. Faktory pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie sú
súčasťou vyváženého a komplexného systému vývoja, existujú
vo vzájomnej interakcii so spoločenským prostredím a sami sa
neustále dynamicky vyvíjajú.
Pre demografické trendy posledných rokov je veľmi charakteristická intenzívna diverzifikácia a zvyšujúca sa komplexnosť.
Veľmi znepokojivý a hlboko aktuálny je problém nútenej vnútornej migrácie, ktorej rozmery a charakter si nutne vyžadujú čo
najrýchlejšie koncepčné riešenie na medzinárodnej i na národných úrovniach. Spomedzi všetkých regiónov vyčnievajú problémy Subsaharskej a Južnej Afriky: katastrofálna úmrtnosť, časté
výbuchy smrtiacich epidémií a stále rýchlo rastúce rozšírenie
nákazy vírusom HIV, čo len umocňuje výrazné trendy divergencie mortality u krajín západného a rozvojového sveta.
Ako kritické sa javia i hrozby predstavované demografickým
vývojom Strednej a Východnej Ázie, kde súčasná situácia a kombinácia faktorov chorobnosti, distribúcie zdrojov a bezpečnostnopolitickej nestability hrozí podobným vývojom ako v Afrike.
Zmena katastrofického smerovania vektorov vývoja týchto oblastí si vyžaduje značnú pozornosť, prostriedky a úsilie celého
sveta vrátane Slovenska.
Často skloňované fenomény starnutia a imigrácie do západných krajín či špecifické zvláštnosti demografického vývoja ďalších oblastí si tiež vyžadujú značnú mieru pozornosti a treba ich
v procese tvorby bezpečnostnej politiky brať do úvahy spolu
s ostatnými faktormi. Na zreteli treba mať aj to, že rozmery fenoménov migrácie a starnutia sú vďaka tomu, že sa stali vďačnou
politickou témou, vo všeobecnom povedomí značne skreslené.
Významným faktorom sa tak stáva možnosť a skutočnosť spolitizovanej iracionálnej a neadekvátnej reakcie na prirodzený vývoj
a následného vytvorenia problému tam, kde žiaden problém
nebol.
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Terminológia
Termín fundamentalizmus, použitý po prvýkrát baptistickým novinárom Curtisom Lee Lawsom26 v roku 1920, vychádza z manifestu
amerických protestantských hnutí, ktorý vyšiel v dvanástich zväzkoch
v rokoch 1909 – 1915 pod názvom „The Fundamentals: A Testimony to
the Truth“. Hnutia boli súčasťou rozsiahlej vlny odporu voči modernizmu, evolučnej teórii, sekularizácii spoločenského života a biblickej
kritike27 [21, s. 11]. Návrat k doslovnej interpretácii Písma podľa
zásady sola scriptura a ortodoxnému životu mal predznamenávať
skorý príchod tisícročnej Kristovej ríše. Po významových posunoch
v súvislosti s popularizáciou tohto termínu a všeobecným rozšírením
novo pomenovaného fenoménu však vyvstala nutnosť rozlíšenia
medzi jednotlivými článkami širokej rodiny fundamentalizmov.

26Termín bol Lawsom v Watchman Examiner použitý ako
označenie tých, ktorí sú
pripravení „zviesť battle royal
za fundamenty viery“ [5].
27E.

Gellner v [9, s. 281]
uvádza zjednodušenie, že
„fundamentalizmy sú reakciou na akéhosi relativisticko-ekumenického ducha (doby), ktorý zbavuje
náboženstvo jeho vážnosti
a doslovnosti“.
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Bežný zmysel slova fundamentalizmus je dnes najmä vďaka jeho
častému skloňovaniu v médiách značne sprofanovaný a dostal nové
konotácie vychádzajúce z jeho „módnosti“ a nutnosti v skratke
a zaujímavo pomenovať príčiny javov. Pôvodný „myšlienkový fundamentalizmus“ sa tak zlučuje s „politickým fundamentalizmom“.
Pozornosť, ktorá je tomuto fenoménu venovaná akademickou obcou a široké spektrum podôb fundamentalizmu v rôznych dobách
a kultúrach zatiaľ neprispeli k názorovej jednote. Okrem toho sa nálepka fundamentalizmu dostáva (podobne ako to je s terorizmom)
v politickom živote do roviny hanlivého označenia niečoho zlého, čo
je priam bytostne cudzie „nám“ a vlastné „im“.
Vzhľadom na spomínanú notorickú zložitosť presnej definície
tohoto fenoménu je vhodné pokúsiť sa nájsť v rôznych pohľadoch
naň a v rôznych jeho podobách spoločné črty. Dlhodobý výskumný
projekt „Fundamentalism“ American Arts and Science Academy zhrnul
v základných črtách spoločné ideologické znaky pre rôzne formy
náboženského fundamentalizmu:
 primárnym motívom je erózia náboženstva a jeho spoločenského vplyvu;
 volí si len niektoré prvky modernity, na ktoré reaguje; podobne
si selektívne volí zdroje svojich doktrín a tradícií;
 prijíma istú formu dualizmu;
 zdôrazňuje absolutizmus a svoju neomylnosť v otázkach zjavení, viery, často i v otázkach správneho vedenia života;
 smeruje k niektorej z foriem mesianizmu. [5]
Pre fundamentalistické myšlienkové smery je v celom procese
významovej genézy charakteristická inherentná reakčnosť, negatívne zameranie a odmietanie prispôsobenia sa meniacim spoločensko-kultúrnym podmienkam a popretie pluralizmu. V tomto
zmysle prenikol termín do európskych spoločenských vied, kde po
vyňatí jeho vieroučného zmyslu zostal ako forma radikálneho dogmatizmu, ktorá tvrdošijne odmieta pri hlásaní svojej „absolútnej
pravdy“ racionalitu a pluralitu. Obvykle sa tento termín v právnom,
ekonomickom či filozofickom svete stáva opozitom pragmatizmu
alebo agnosticizmu. Väčšina foriem fundamentalizmu čerpá hybný
moment z koncentrácie na svojho nepriateľa – primárnym cieľom
je pritom nepriateľ vnútorný a až po ňom, resp. ako symbol nepriateľ vonkajší. Koncepcia nepriateľa je zároveň zosobnením prapríčiny všetkých problémov modernity, na ktoré fundamentaliz588
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mus reaguje. Jasná a nemenná cesta stanovená fundamentalizmom
je ich jediným všeliekom. Charakteristickou črtou náboženského
fundamentalizmu je snaha o expanziu duchovna (v zmysle konkrétnej nemennej vierouky fundamentalizmu) na pozície okupované svetskosťou (skazenosťou, rozkladom a úpadkom „tradičných hodnôt“) [9, s. 277 – 287]. V prípade všetkých náboženstiev
je však fundamentalizmus obvykle súborom extrémnych postojov,
ktoré sa samotnou svojou podstatou alebo metódami presadzovania z vierouky vylučujú. S tým korešponduje aj úsilie najmä kresťanských náboženských autorít postaviť tú najostrejšiu hranicu
medzi veriaceho a fundamentalistu – heretika.
Vzhľadom na rozdiely vo vnímaní, významové posuny a nejednotnosť interpretácie termínu fundamentalizmus a vychádzajúc
z projektu „Fundamentalism“ budem používať tento termín v zmysle „radikálneho politického alebo ideologického trendu, obvykle nábožensky zafarbeného, ktorý v reakcii na modernitu
odmieta adaptáciu, pluralitu, racionalitu a obracia sa selektívne k reálnym alebo fiktívnym základom zo svojej tradície.
Inherentné črty fundamentalistickej ideológie sú reakčnosť,
oso-bovanie si vlastníctva absolútnej pravdy a z neho vyplývajúci manichejizmus, mesianizmus a konfliktnosť“.
Predmetom skúmania tejto práce je nadčasový ideologický fenomén28 sprevádzajúci človeka počas celej histórie vývoja duchovného života. Tento fenomén je v modernej dobe podobne ako
mnohé iné charakteristický rastúcou diverzitou a komplexnosťou.
Zároveň je potrebné podotknúť, že fundamentalizmus je prirodzeným fenoménom a jeho vymýtenie je nemožné, keďže pramení
zo slobodnej ľudskej vôle. Pomenovanie podôb fundamentalizmu,
ktoré v súčasnosti predstavujú priamu alebo nepriamu bezpečnostnú hrozbu (ktorých črta konfliktnosti je výraznejšia ako u ostatných), je základným cieľom tejto práce.

Úvod
Fundamentalizmus sa stal v posledných desaťročiach a v podmienkach globálnej komunikácie jedným z najčastejšie spomínaných fenoménov globálneho bezpečnostného prostredia. Je prameňom pre široké spektrum ohrození, vrátane medzinárodného
terorizmu, ktorý je dnes vnímaný viacerými aktérmi globálneho

4

28Názor, že fundamentalizmus je plne moderným
fenoménom (napr. N. S. Eisenstadt v [9, s. 259 – 276])
a jeho vznik je určený až
pomenovaním deliacej čiary
medzi svetskou a duchovnou sférou života a modernou „dobou ideológií“ je
spochybniteľný. Svetská a duchovná sféra života človeka
nikdy neboli totožné a vždy
existovala medzi nimi pohyblivá hranica „harmonického napätia“, hoci nemusela byť pomenovaná a definovaná; dokonalejšia štruktúra a ideológia moderného
fundamentalizmu je skôr
znakom rozvoja starého ako
vzniku nového fenoménu.
Predmoderné hnutia menované Eisenstadtom ako „protofundamentalizmy“ nesú
s modernými fundamentalizmami až príliš mnoho
spoločných obsahových aj
štrukturálnych čŕt – pozn.
aut.
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bezpečnostného prostredia ako ohrozenie najvyššie. Nebezpečie
fundamentalizmu však nespočíva len v tom, že jeho najradikálnejšie formy prerastajú v globálne teroristické ohrozenie. Fundamentalizmus v štátnej politike a ideológii bol zdrojom najväčších konfliktov histórie a pri (ne)vhodných spoločensko-ekonomických
podmienkach hrozí destabilizáciou celých regiónov. Rovnako je
fundamentalizmus prekážkou stabilizácie regiónov, ktoré sú už dlhé roky drásané násilím. Nebezpečie vyplývajúce z čŕt fundamentalizmu: „vlastníctva“ absolútnej pravdy, neznášanlivosti, neprispôsobivosti a iracionality je evidentné v rovine duchovnej, intelektuálnej i fyzickej. Fundamentalizmus spôsobuje degeneráciu morálnych a náboženských systémov, s ktorými je asociovaný – zároveň
je však neodmysliteľnou súčasťou vývoja každého z nich. Najväčšie nebezpečie ale tkvie v jeho schopnosti reprodukcie. Fundamentalistické hnutia majú tendenciu pretvoriť si nepriateľa na svoj
obraz, vyvolať reakciu rovnako zaslepenú a iracionálnu, ako bola
ich akcia. Každá ideológia, filozofia, náboženstvo má pritom potenciál nájsť si svoju fundamentalistickú variáciu. Vzhľadom na
súčasnú bezpečnostnú situáciu a zameranie tejto publikácie sa autori rozhodli pre stručný popis a analýzu podôb fundamentalizmu
u štyroch „veľkých náboženstiev“ – islamu, kresťanstva, judaizmu
a hinduizmu.
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Islamský fundamentalizmus
Ľubomír LUPTÁK

Pestré črty islamského fundamentalizmu
Islam, napriek tomu, že sa zvonku môže javiť ako jednoliaty celok,
tvorí veľmi široká a pestrá zmes rôznorodých náboženských koncepcií. Absencia absolútnej vieroučnej autority, aká je prítomná
v kresťanstve v inštitúcii pápeža a magistéria spoločne so špecificky islamskými systémovými prvkami, historickým vývojom a širokým geografickým a etnickým záberom islamu dali vzniknúť
v rámci rodiny islamu širokej škále náboženských hnutí. Majoritné
prúdy súčasnosti predstavujú hnutia29 sunnitov, šíitov a súfistov,
v rámci ktorých je možné identifikovať viaceré ďalšie variácie. História islamu navyše pozná množstvo ďalších špecifických odnoží
tohoto náboženstva, ktorým sa však pre nedostatok priestoru nebudem venovať. Pestrosť náboženských koncepcií v rámci islamu
je logickou príčinou pestrosti ich fundamentalistických variácií.
Fundamentalistické hnutia v rámci islamu a ich militantné či teroristické podoby tvoria veľmi ťažko čitateľný, zato však veľmi
dobre viditeľný spletenec rôznych foriem (a intenzít) radikalizmu.
Je veľmi zložité kategorizovať jednotlivé prúdy v rámci islamského
fundamentalizmu, najmä vzhľadom na ich neustály vývoj, pestrosť
a vzájomné prelínanie. Je však možné nájsť isté, pre islam špecifické a pre islamské fundamentalistické hnutia spoločné črty. Rovnako je možné pomenovať, prinajmenšom v hrubých rysoch, základné štrukturálne a obsahové trendy vývoja islamských fundamentalistických hnutí súčasnosti. Takáto kategorizácia a identifikácia je nutná pre pochopenie islamskej tváre fenoménu fundamentalizmu a pre určenie vhodných a efektívnych metód pre jednanie
s jednotlivými jeho podobami. Pri skúmaní tohoto fenoménu je
potrebné brať do úvahy špecifiká islamskej vierouky, náboženského systému, kultúry nositeľov islamu a historického vývoja islamských spoločností.
Tu možno hovoriť o konfliktných vzťahoch medzi islamom
a inými misijnými náboženstvami a o traume vyplývajúcej z nepriaznivého vývoja islamskej spoločnosti v koloniálnej a postkoloniálnej epoche. Moderná doba priniesla úpadok a koniec troch
kľúčových islamských ríš30 a obrovský rozmach Západu ako nositeľa tradície konkurenčného a z pohľadu islamu menej dokonalého

29Populárne označenie „islam-

ské sekty“ pokladám za
nevhodné. Aplikácia sociologických a teologických
kritérií identifikácie sekty na
sunnitov, šíitov alebo súfistov
je rozporuplná, vzhľadom
na to, že z teologického hľadiska nespĺňajú všetky tieto
hnutia kritérium „neortodoxnosti“, z hľadiska sociologického zasa všetky nespĺňajú predpoklady prísnej
hierarchickej či vodcovskej
štruktúry. Vo všeobecnosti,
tieto tri prúdy sú príliš široké,
heterogénne a nejednotné
na to, aby mohli byť označené ako sekty (to samozrejme nie je prekážkou
tomu, aby mohli byť napr.
v rámci ší’a či súfijskej mystiky viaceré sekty identifikované). Vzhľadom na tieto
skutočnosti a v neposlednom
rade i kvôli veľmi negatívnej
konotácii termínu sekta budem pre tieto tri základné
smery islamu používať označenie „islamské náboženské
hnutia“ – pozn. aut.
30Otomanská ríša, Mogulská
ríša v Indii a safáwidský Irán
– pozn. aut.
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abrahámovského náboženstva. Zásadný význam má aj skutočnosť,
že islam je vo svojich rôznych podobách od samotných počiatkov
zároveň náboženstvom, kultúrou, morálkou i filozofiou. Sem patrí
predovšetkým pozícia a váha troch základných prvkov islamu:
islamskej teológie (ilm al-kalám31), nábožensko-právnej vedy (fikh)
a mystiky (súfíja). Najsilnejšiu pozíciu v islame získal fikh a súboj
zvádza so súfijskou mystikou, kým teológia a jej reinterpretačné tendencie zostávajú od „zavretia brán idžtihádu“ (osobné úsilie vo viere,
vlastná interpretácia) v stredoveku ďaleko pozadu. Z toho vyplýva
silný expanzívny tlak islamu na svetskú sféru. V neposlednom rade
značnú rolu zohráva aj ideologický vývoj Západu, či už sa jedná
o vplyvy sekularizmu, nacionalizmu, pluralizmu alebo rôznych foriem totalitarizmu. Rozšírenie fenoménu fundamentalizmu v súčasnom muslimskom svete možno tiež pripočítať na vrub i demografickým faktorom, akými sú nízky priemerný vek populácie a nerovnomernosť vzdelanostného, kultúrneho, politického a socioekonomického rozvoja islamských krajín.
Jednota aj rôznorodosť islamských fundamentalistických hnutí
plynie, podobne ako je to u iných náboženstiev, predovšetkým
z interpretácie tradície, ktorú si zvolili za svoj „fundament“. Dôležité sú pritom najmä interpretácie negatívne, zakazujúce, nepriateľské (vrátane spektra násilných metód, po ktorých je dovolené
siahnuť) – fundamenty pozitívne, dovoľujúce a určujúce smer sú
pre väčšinu hnutí viac-menej spoločné32. Tvár fundamentov a ich
interpretácií je priamo formovaná situáciou, v ktorej vznikli a vyhrotenosť tejto spoločensko-historickej situácie sa odráža aj na jasnosti a charaktere čŕt vonkajšieho aj vnútorného nepriateľa a legitímnych metód boja proti nim.

Pojmy a korene

31Pri

výklade arabských termínov som vychádzal z [5,
14, 15].

32Pre porovnanie viď [17,
s. 179 – 198].
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Ako pozitívny fundament je veľmi dôležitý termín salafíja, ktorý
predstavuje ideálnu a predovšetkým dávno minulú dobu, tradíciu
a spôsob života muslimov (cnostných predkov – as-salaf as-sálih),
ku ktorým je potrebné sa vrátiť, aby boli prekonané problémy súčasnosti. Pokračovať možno termínmi hákimíja, teda Božia vláda,
ktorá bude ušľachtilosť života zabezpečovať a tawhíd, Božia jedinosť. Opozitá týchto termínov tvoria džáhilíja, stav barbarstva, ignorancie, bezvládia (v zmysle ne-vlády Božej, tiež doba pred príchodom proroka Muhammada) a širk, teda mnohobožstvo. Ďalším
z pozitívnych fundamentov je Korán a pri jeho výklade princíp sola
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scriptura, ktorý je základom šarí’a, „správnej cesty“33 každého muslima. Správnu cestu možno rozdeliť na niekoľko chodníkov: fard –
prikázané Koránom; sunna – odporúčané; mubáh – neutrálne.
Priestor okolo správnej cesty možno označiť ako makrúh – trestuhodné; harám – trestné. Čo konkrétne je zaraďované fundamentalistickými smermi do kategórie harám a jeho opozita halál, čo je
džáhilíja a čo salafíja, jednotlivé hnutia zjednocuje a rozlišuje. Silným
termínom je u jednotlivých hnutí aj pojem džihád34 a jeho interpretácia, ktorá priamo určuje spektrum legitímnych „pracovných
nástrojov“35 a ich cieľov.
Korene základných smerov súčasného islamského fundamentalizmu možno nájsť v učení ibn Tajmíju a al-Máwardího36 a vo
vzťahoch k pojmom bid’a (novota) a idžtihád (osobné úsilie vo viere, vlastná interpretácia). Volanie po znovuotvorení brán idžtihádu
a odmietanie novôt prinášajúcich rozklad hodnôt islamu a úpadok
islamskej civilizácie pokračovalo od stredoveku až do obdobia
s obľubou nazývaného tiež „islamská reformácia“ (isláh).
Islamská reformácia
Isláh ako reformný prvok je v islame stále prítomný, tak ako sú
prítomné podobné prvky u ostatných náboženstiev. V čase vrcholu európskeho kolonializmu islamský svet stagnoval a čoraz
nástojčivejšie sa ozývali hlasy po reforme. Tú nakoniec priniesli
Saíd Džamál ad-Dín al-Afghání a po ňom Muhammad Abdúh
v podobe revolučnej a reformnej salafíje, Rašíd Ridá v podobe
panarabizmu. Vychádzajúc z konceptov ibn Tajmíju a al-Gházalího
a inšpirovaná moderným západným myslením tak v devätnástom
storočí uzrela svetlo sveta komplexná a veľmi pestrá reformná
snaha, ktorej cieľom malo byť vytrhnúť islamský svet zo stagnácie a letargie. Muhammad Abdúh zhrnul svoju reformu do troch
bodov:
 reforma muslimského náboženstva návratom k jeho pravým
koreňom;
 obnova a oživenie arabského jazyka;
 uznanie práv obyvateľstva vo vzťahu k vláde.37
Koncepcie Abdúha, al-Afgháního a Rašída Ridá sa stali zdrojom
pre široké spektrum revivalistických a reformných hnutí: pre modernistov (sociálna a kultúrna reforma), nacionalistov (panarabizmus) ako aj pre fundamentalistov (revolučná salafíja).

4
33V

Koráne sa vyskytuje len
raz (45:18) a to v zmysle
„cesty určenej Bohom“ –
pozn. aut.

34Pojem

džihád je kvôli pestrej škále interpretácií pomerne problematický – z Koránu
by mal predstavovať ušľachtilý, resp. spravodlivý a spravidla obranný boj muslima,
ďalšie interpretácie sa snažia
rozlišovať rôzne formy džihádu od vnútorného boja s pokušením až po jeho násilnú
formu. U fundamentalistických hnutí je pochopiteľne
silná tendencia prikláňať sa
k interpretácii blízkej našej
„svätej vojne“ [5, 14, s. 114 –
116].

35Zaujímavá

je tiež spoločná
postupnosť činnosti niektorých fundamentalistických
hnutí revolučného predvoja
(najmä u tzv. kutbistov, resp.
salafistických džihádistov),
ktorá sa snaží vychádzať dôsledne z života Proroka Muhammada a prvých rokov islamu: takfír-hidžra-džihád.
Prvým ich aktom je vyhlásenie (spravidla „vnútorného
nepriateľa“ – nepravoverný
zvyšok muslimskej obce) za
neveriacich, odpadlíkov –
takfír, nasleduje odchod do
ústrania – hidžra, kde hnutie
čerpá sily na boj – džihád.
Podobnosť s modelom boľševickej revolúcie je nápadná a poukazuje na štrukturálnu (a v niektorých prípadoch i obsahovú) príbuznosť
istých totalitných a fundamentalistických hnutí –
pozn. aut.

36Takí ad-Dín Ahmad ibn Taj-

míja (1263 – 1328), Abu’l
Hasan Alí bin Muhammad
bin Habíb al-Máwardí (974 –
1058) – pozn. aut.
37Viac

o pôvodnej salafíji
a oživení islamu v modernej
dobe viď napr. [5; 12, s. 27 –
28; 13, s. 257 – 261].
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Kategorizácia
Samotný pojem fundamentalizmus arabčina doslovne prevzala až
v druhej polovici dvadsiateho storočia ako usúlíja a bežne sa rozlišuje medzi dvoma jeho formami – rozumovým (aklíja) a politickým
(harakíja) [15, s. 20]. Prvý z nich je obsahovo bližší pôvodnému
reformnému významu amerického protestantského fundamentalizmu v zmysle oživenia návratom ku koreňom, druhý dnešnému
bežnému negatívnemu chápaniu slova fundamentalizmus. Ekvivalentom tohoto rozlíšenia je aj označenie súčasného (džihádistického)
fundamentalizmu ako „neofundamentalizmu“, prípadne rozlíšenie
medzi islamizmom (v zmysle politického islamu), integrizmom a fanatizmom38. Arabské rozdelenie na rozumový a politický fundamentalizmus je však rozhodne vhodnou pomôckou pri určení „tvrdosti“ či „miernosti“ jednotlivých fundamentalistických prúdov.
Na základe vyššie uvedených rozlišovacích kritérií a vnímania
dôležitých pojmov je možné rozčleniť súčasný islamský fundamentalizmus na niekoľko základných (a prelínajúcich sa) prúdov. Každý
z nich pritom v sebe nesie „rozumovú“ i „politickú“ podobu. Potenciál rozumového fundamentalizmu, teda akejsi prijateľnej podoby fundamentalizmu, sa však u jednotlivých prúdov líši. Väčšina
základných fundamentalistických smerov a skupín, ktoré ich reprezentujú, nesie výrazný odtlačok lokálnych monolitických despocií, ktorých charakter ich utváral primárne. Sekundárny ráz najmä
v nedávnej dobe vymedzuje antizápadný a antiamerický postoj.
Základné prúdy predstavujú šíitsky revolučný fundamentalizmus
reprezentovaný najmä Iránom, wahhábizmus reprezentovaný
Saudskou Arábiou, „ľudový politický islam“ Muslimského bratstva
a džihádizmus ako najviditeľnejšia a najradikálnejšia súčasná podoba fundamentalizmu.
ˇ
Siitsky
fundamentalizmus: medzi reformou a revolúciou
[6, 10, 14, 15, 17, 18]
V islame patria legislatívna sila a schopnosť ustanoviť zákony výlučne
Bohu všemohúcemu.
Ajatolláh Ruholláh Chomejní
V islame človek nie je Bohom podrobený, pretože je Božím
spoločníkom, priateľom, dôverníkom a príbuzným na Zemi.
38Viac

Alí Šaríatí

viď [13, s. 20 – 33].
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Šiitsky islam má isté neprehliadnuteľné špecifické črty, ktoré sa
odrážajú aj na jeho fundamentalistickej podobe. Prvou z nich je
mesianistický či sektársky prvok spojený s jeho genézou39, ďalšou
je „protestantizujúci“ prvok prítomný v príklone šíitskeho islamu
k práci a produktívnemu životu, v stálej akceptácii idžtihádu
a v značnej miere nezávislosti šíitskych duchovných od štátu40.
Moderné koncepcie šíitskeho fundamentalizmu čerpajú predovšetkým z podoby iránskej chomejníovskej ší’a. Hybným momentom sa tu stáva silný revolučný prvok, ktorý však v kombinácii
s predošlými faktormi vytvára veľmi svojskú entitu smerujúcu
k vytvoreniu monolitického štátu s fundamentalistickou a totalitnou ideológiou. Zvláštne na tejto koncepcii je predovšetkým to, že
prijíma niektoré moderné prvky, ktoré sú ostatnými prúdmi islamského fundamentalizmu tvrdošijne odmietané a zatracované. Veľmi charakteristická je i pragmatická previazanosť tohoto druhu
fundamentalizmu na záujmy konkrétneho a existujúceho geopolitického aktéra. Na rozdiel od ostatných „postmoderných“ fundamentalistických hnutí, ktoré sú spravidla v rozpore s duchovnými
autoritami, malo iránske revolučné hnutie silnú podporu šíitskeho
duchovenstva. Podobne ako u ostatných prúdov islamského fundamentalizmu, aj tento je do značnej miery definovaný regionálnymi
podmienkami, predovšetkým monolitickým charakterom predrevolučného iránskeho režimu. Ďalšia profilácia iránskej ideológie
potom do značnej miery závisí aj od jej nezmieriteľného postoja
voči vonkajším prvkom: Západu a s ním stotožňovanému sionizmu. Ako je vidieť z iránskeho vývoja, transformácia fundamentalizmu na štátnu ideológiu priviedla na svet najprv veľmi silnú totalitný ideologický zväzok, ktorý sa pod vonkajším i vnútorným
tlakom postupne začal zmierňovať a racionalizovať. Jej zmierňovanie a jej špecifické črty predstavujú jej najväčší potenciál. Tým je
alternatívna koncepcia ne-totalitného, ne-despotického a predsa
ne-západného moderného štátu pre islam. V tejto sfére akoby iránsky model postupne zaznamenával návrat od Chomejního tvrdosti
k Šaríatího41 humanistickým tendenciám.
Wahhábizmus: medzi reformou a despociou42
[5, 13, 14, 15, 21, 29]
Toto hnutie predstavuje nadväznosť novovekého islamského reformizmu (a fundamentalizmu) na jeho stredoveké korene. Muhammad ibn Abd al-Wahháb (1699 – 1791), otec wahhábizmu,

4
39Ší’a je nazvaná podľa hnu-

tia prívržencov štvrtého chalífu Alího ibn Abí Táliba,
Muhammadovho bratranca
a zaťa: ší’at Alí, teda „Alího
strana“. Primárnym cieľom
bolo dosiahnuť, aby na čele
ummy stál len potomok Prorokovho rodu (ahl al-bajt).
V priebehu vekov sa v šíitskom islame vytvorila istá forma mesiášskeho kultu spojená s Alím a jeho potomkami. Najvýraznejšia je tzv.
ší’a skrytého imáma, ktorá
očakáva návrat Alího potomka, ktorý spasí svet –
pozn. aut.
40Viac viď napr. [5; 14,
s. 180 – 204; 15, s. 185 –
192; 17, s. 281 – 286].
41Alí Šaríatí (1933 – 1977),
iránsky sociológ, niekedy nazývaný ako „duchovný otec
iránskej revolúcie“. O. i. veľmi podrobne rozpracoval
pojem odcudzenia a straty
identity postokoloniálnej islamskej spoločnosti ako i vzťah
islamu k modernite, pluralizmu a slobode. Ústavná
koncepcia súčasného Iránu
vychádza primárne z jeho
myšlienok „infikovaných“
chomejnizmom – viď napr.
[24, 25]. Kontrast medzi
Šaríatího filozofiou, ktorú len
ťažko možno označiť za
fundamentalistickú a chomejnizmom je priam zarážajúci – pozn. aut.
42Wahhábizmus

nie je pôvodné pomenovanie tohoto
hnutia – prívrženci al-Wahhába sa sami nazývajú almuwáhhiddún („unitári“ –
historickú kontinuitu stále sa
obnovujúcej výzvy po tawhíde naznačuje aj skutočnosť, že sa rovnako označovali aj stredovekí Almohadi)
a označenia wahhábisti sa
im dostalo „zvonka“ – pozn.
aut.
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43Sanúsíja:

severoafrické súfistické hnutie nazvané podľa vodcu Muhammada ibn
Alího as-Sanúsího (1787 –
1859); mahdíja: sudánske
(v modernej dobe) revolučné hnutie so silným mesianistickým nábojom vedené
mahdím („správne vedeným“) Muhammadom Ahmadom ibn Abd Alláhom.
Obe hnutia boli zamerané
nábožensky a zároveň antikolonialisticky – pozn. aut.

44Predovšetkým púte k hrobom „svätých“ a ich uctievanie, medzi odsúdeniahodnými novotami sa vyskytli
i pitie kávy a fajčenie –
pozn. aut.
45Zreteľné je to i u európskeho islamu – množstvo novopostavených mešít, wahhábistických duchovných
a nakoniec i prívržencov
wahhábizmu nekorešponduje príliš s jeho zastúpením
v islamskom svete. Problematicky je vnímané angažovanie sa wahhábistických
kazateľov v krízových zónach ako napríklad v Čečensku či Bosne. Radikálny slovník mnohých z nich
vedie k stotožňovaniu džihádizmu a wahhábizmu
a vzhľadom na rozšírenie
wahhábizmu na Západe
a mediálne stereotypy i k stotožňovaniu islamu a džihádizmu – pozn. aut.
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bol predstaviteľom „tvrdej“ hanbalovskej školy podobne ako
ibn Tajmíja. Jeho da’wa (v zmysle „výzvy k islamu“) bola podobného charakteru. Hnutfie, ktoré Abd al-Wahháb priviedol na
svet, je niekedy označované ako prvá moderná sunnitská náboženská reformácia – Saudská Arábia, kde sa hnutie ujalo, je
zasa označovaná ako „najstarší fundamentalistický štát“ [15,
s. 37]. Hnutie má isté paralely aj v sanúsíji či mahdíji43. Zamerané
bolo na jednej strane na spoločenskú a kultúrnu obrodu srdca
arabského sveta – Arabského polostrova, ďalej na obrodu islamu, do ktorého prenikli „pohanské“ púštne prvky a nakoniec na
vytvorenie a rozšírenie štátneho celku s prísne islamským zákonodarstvom v protiklade s úpadkom predstavovaným Osmanskou ríšou. Abd al-Wahhábova výzva bola predovšetkým výzvou
k tawhídu (ako ostatne samotný islam) a odsudzovala beduínske
modloslužobníctvo, súfizmus, šiitske sektárstvo a neislamské novoty44. Poriadok bol podľa Abd al-Wahhábovho učenia nastolený amírom Muhammadom ibn Saúdom v roku 1744 v nadždskej oáze ad-Diríja. Za cieľ si dalo rozšíriť svoju pôsobnosť na
okolité arabské krajiny – čo sa podarilo ibn Saúdovým nástupcom. Pôvodný ostrý puritanizmus až fanatizmus wahhábistov sa
v priebehu procesu etablovania saudského štátu postupne zmierňoval – prevahu v ňom nad náboženskými postupne získavali
mocenské prvky. Wahhábizmus bol od svojho spojenia s rodinou Saúdov až po súčasnosť jedným z najúčinnejších zahraničnopolitických nástrojov saudskej kráľovskej rodiny (spoločne
s ropným bohatstvom) a prakticky vo všetkých sférach saudskoarabského záujmu sa zjavujú wahhábistickí kazatelia podporovaní bohatými saudskými prostriedkami45. Saudská kráľovská
wahhábistická doktrína v súčasnosti prechádza rozsiahlymi reformami vzhľadom na prirodzený tlak zvnútra i zo strany Západu a vyznavači pôvodného, resp. radikálneho wahhábizmu sa
stále viac posúvajú do pozície radikálov prenasledovaných štátnou mocou. Vytvorený monolitický a autoritársky štát odchyľujúci sa od „vlastných“ myšlienkových doktrín tento posun zrýchľuje a ideológia radikálnych wahhábistov sa najmä pri jeho
exporte zlieva s početnými odnožami moderného salafistického
džihádizmu.
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Muslimské bratstvo: ludový
politický islam
[5, 13, 15, 17, 18, 19, 21]
„Boh je náš cieľ. Prorok je náš vodca. Korán je náš zákon. Džihád je
naša cesta. Smrť na ceste Božej je naša najvyššia nádej.“
Motto Muslimského bratstva
Muslimské bratstvo (Hizb alebo Džamíjat al-Ichwán al-Muslimún –
IM) je jedným z najstarších moderných fundamentalistických
hnutí a jeho rozšírenie a vplyv v arabskom svete sú bezprecedentné. Založené bolo už v roku 1928 Hasanom al-Banná46
v egyptskej Ismaíliji. Veľmi rýchlo sa rozrástlo a expandovalo
z Egypta do väčšiny arabského sveta. Myšlienková inšpirácia je
zreteľne v al-Afgháním, ale hlavné špecifikum IM (a zároveň
príčina jeho popularity, rozšírenia a úspechu) tkvie v jeho štruktúre a organizácii. Zjednodušením, sprísnením a sprístupnením
doktrín sa snažil Hasan al-Banná vytvoriť silné ľudové hnutie
(zreteľná je inšpirácia európskymi „predvojovými“ hnutiami
dvadsiatych rokov, predovšetkým tzv. čiernymi košeľami), ktoré
bude apelovať na celú muslimskú ummu a zbaví ju neislamských
západných vplyvov i skorumpovaného domáceho systému.
Zjednodušenie viedlo k utvrdeniu trendu odmietania kalámu
a sprísnenie ku konzervácii starého systému fikhu, zakotvenie
v idealizovanej minulosti bolo prevedené pomocou čarovnej salafistickej formulky v prísne fundamentalistickom zmysle. Jednoduchosť, údernosť a koncentrácia na politickú „ľudovosť“
hnutia však viedli k nie príliš jasnej orientácii v islamskej vierouke (aj vďaka širokej základni a prirodzenej islamskej heterodoxii), ktorá predsa len bola jeho deklarovaným základom. IM je
tak napr. niektorými vyznavačmi wahhábizmu obviňované zo
súfizmu (ako „protikladu“ wahhábizmu) a súfistami z wahhábizmu (ako „protikladu“ súfizmu) [21]. Na rozdiel od wahhábizmu
IM nenieslo tradičnú výzvu k tawhídu a zamerané bolo podľa slov
zakladateľa „viac na ľudí ako na slová“ Medzi témami, ktoré
najviac rezonovali v odkaze IM, vynikli predovšetkým kolonializmus, verejné zdravie a sociálne otázky muslimskej spoločnosti, kultúra a vzdelanosť, sociálna stratifikácia a úpadok islamského sveta v porovnaní so západnými utláčateľmi. Hnutie sa
dodnes rozšírilo do sedemdesiatich krajín a jeho rýchla expanzia
bola rozhodne jedným z motorov oživenia islamu (a islamského
fundamentalizmu) v dvadsiatom storočí. Pobočky Muslimského

46Podobne

ako Abd al-Wahháb, aj Hasan al-Banná bol
príslušníkom „tvrdej“ hanbalovskej školy islamského
práva – pozn. aut.
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bratstva v jednotlivých krajinách rýchlo prijali lokálnu agendu pri
uchovaní vzájomných väzieb, čo rozhodne značne prispelo ku
„islamskej globalizácii“. IM od svojich počiatkov oscilovalo medzi militantným a sociálnym zameraním, medzi širokou charitatívnou a kultúrnou činnosťou a ostrým bojom proti establishmentom stredovýchodných krajín či proti západnej moci. Zásadným prvkom týkajúcim sa ideologického sporu vo vnútri IM
bolo dielo Saída Kutba (1906 – 1966), ktorý prezentoval ostro
manichejistické doktríny džihádizmu v širšom (nielen egyptskom) rámci so silným dôrazom na boj proti celosvetovej džáhilíji
a jej hlavným symbolom: dekadentnému Západu, zlovoľnému
Izraelu a skorumpovanej a neislamskej domácej vláde. Prezident
Násir zasiahol tvrdo proti alternatívnej ideologickej koncepcii,
ktorú IM predstavovalo a presun do ilegality len prispel k zostreniu sporu IM s establishmentom. Po jeho uväznení a mučení
v egyptskom väzení sa Kutbova rétorika ešte viac radikalizovala
a nasmerovala k neobmedzenému revolučnému násiliu a totálnej
exkluzivite. Kutbov takfír a výzva na džihád sa stali piliermi moderného džihádizmu. Egyptské IM však svojou nie príliš veľkou
chuťou k podobným konceptom a silnou umiernenou zložkou
(vyplývajúcou zo širokého spektra charitatívnych a kultúrnych
činností, širokej základne, ktorá nebola ochotná tvoriť „revolučný predvoj“ a zo „sociálneho islamu“ Hasana al-Banná) [10]
začalo odpudzovať tie najradikálnejšie prvky. Metóda tzv.
negatívnej integrácie uvádzaná do praxe egyptskou vládou v posledných desaťročiach viedla k ďalšiemu zmierneniu postojov
IM potom, čo bola pripustená ich participácia na politickom živote de facto (hoci de iure je to ešte stále organizácia stojaca
mimo egyptský zákon a členovia IM sú v egyptskom parlamente
len samostatne alebo ako členovia iných zoskupení). Táto transformácia sa dá vysvetliť nutnosťou väčšieho príklonu k praktickému životu a kompromisným riešeniam a zároveň rastúcou zodpovednosťou za podiel na moci. Príkladom integrácie a transformácie je aj Jordánsko, kde sa od deväťdesiatych rokov vo
vláde vystriedalo už niekoľko ministrov z jordánskeho IM. Muslimské bratstvo sa tak vo svojej oficiálnej podobe z polovojenského revolučného fundamentalistického hnutia v Egypte postupne transformovalo na síce fundamentalistické, ale nenásilné
islamské ľudové hnutie.
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ˇ
Od wahhábizmu a Muslimského bratstva k dzihádistom
Tlak (či už pozitívny alebo negatívny) Západu i monolitických
štátov Stredného východu a nedávne udalosti spojené s rozpadom bipolárneho a nástupom unipolárneho systému sú hlavnými príčinami radikalizácie47 a súbežného štiepenia fundamentalistických hnutí. Hoci umma nie je zďaleka taká jednotná, ako
by to možno radi videli teoretici svetového kalifátu alebo „stretu civilizácií“, predsa len sa jej dotkli radikalizačné tendencie na
oboch stranách barikády. A hoci možno monolitným štátnym
celkom islamského sveta vyčítať obrovské množstvo nedostatkov, predsa len (a nielen vďaka tlaku Západu) podnikli niektoré
vcelku úspešné opatrenia proti silnejúcemu domácemu radikalizmu. Vďaka negatívnej či pozitívnej integrácii fundamentalistických hnutí do domáceho politického života, zosilnenej
aktivite spravodajských a bezpečnostných zložiek a po drobných
ústupkoch v oblasti plurality a občianskych práv sa podarilo niektoré fundamentalistické hnutia čiastočne „umierniť“. Tvrdé
militantné jadrá, ktoré sa od nich následne odštiepili, sa naďalej
radikalizovali. V globalizovanom svete a tvrdom režime v domácich krajinách, v bohatých muslimských diaspórach Západu, pri
mnohokrát neefektívnej (až kontraproduktívnej) menšinovej
i bezpečnostnej politike západných krajín a pestrej radikálnej
agende sa ich aktivity začali zacieľovať stále viac na „vonkajšieho“ či „vzdialenejšieho“ nepriateľa – Západ a jeho najvýraznejších reprezentantov. V modernej podobe je stále
zreteľnejší veľký odstup, ktorý má radikálny islamský fundamentalizmus od duchovného establishmentu a od bežných muslimov. Radikálne ideológie sa v komunikačnom veku a pri spoločnom arcinepriateľovi začali intenzívnejšie navzájom ovplyvňovať a zlievať a lokálna agenda niektorých hnutí dostala
za hranicami ich domova regionálny až globálny ráz. Veľmi
vágna a rozporuplná formulácia náboženských princípov u revolučných džihádistických hnutí núti k striktnému odlíšeniu od
salafíje ako islamského reformného a revivalistického hnutia.
Snaha o oživenie islamu či jeho reformu však zohráva v praktickom živote džihádizmu mizivú úlohu a v jeho popredí jednoznačne trónia prvky boja, odporu a násilnej spoločenskej revolúcie, čím sa zdanlivo paradoxne približuje marxistickým militantným hnutiam.

47Viac

viď napr. [2, 3, 12,
20, 29].
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Súčasné militantné hnutia
Hizballáh [6, 10, 17, 18]
Často sa nás pýtajú: Kto sme, Hizballáh, čo je naša identita?
Sme synmi ummy – strana Boha, ktorej predvoj Boh učinil víťazným
v Iráne.
šajch Muhammad Husajn Fadlalláh

48V súvislosti s vojenským
krídlom Hizballáhu a militantnými štruktúrami, ktoré
Hizballáh prebral po Islamskom džiháde, je zaujímavé
„zahniezdenie“ v Latinskej
Amerike – podľa [10] informácie poukazujú nielen na
existenciu tréningových základní v tomto regióne, ale
aj na spojenie s medzinárodným drogovým obchodom („strategická aliancia“ s FARC).
49Za vlády Bašíra Assada sa
styky s Hizballáhom len
prehĺbili a pri súčasnej nepokojnej situácii okolo šíitov
v Iraku je prakticky nemožné, aby Sýria splnila požiadavku USA a zasiahla proti
Hizballáhu – pozn. aut.

600

Hnutie vzniklo v roku 1983 pôvodne s cieľom zriadenia šíitskej
teokracie podľa iránskeho vzoru v Libanone. Pomerne rýchlo sa
však transformovalo na sociálne-politické hnutie s legitímnym zastúpením v libanonskom politickom živote a vysoko efektívnym,
dobre vyzbrojeným a vycvičeným militantným krídlom. Agenda
hnutia sa koncentruje predovšetkým okolo izraelsko-arabského
sporu a vnútrolibanonského boja o moc. V súlade so svojím iránskym vzorom sa Hizballáh vymedzuje predovšetkým v kontraste
a konflikte so Západom a sionizmom a vzhľadom na jeho politickú
integráciu sa podobne ako iránske hnutie snaží predstaviť praktickú
islamskú a zároveň libanonskú alternatívu k západnej (demokratickej) a východnej (despotickej) realite. Ideologická agenda „umierneného krídla“ Hizballáhu sa však integráciou do dramatického politického života Libanonu značne lokalizovala. Problémy realizácie
skutočnej „islamskej alternatívy“ u Hizballáhu okrem notorickej militantnosti jeho tvrdého krídla („Islamský odpor“)48 však spočívajú
predovšetkým v jeho napojení na Irán a jeho záujmy a v súvislosti
s (už ukončenou) sýrskou okupáciou Libanonu i na baasistickú
Sýriu49. Odhaduje sa, že v roku 1996 z Iránu prúdilo zhruba 60 miliónov dolárov finančnej podpory pre Hizballáh. Protiizraelská agenda Hizballáhu znamená tiež veľmi pragmatickú alianciu s palestínskym Hamasom a pri izraelských zásahoch proti nemu sa zvyšuje
frekvencia pohraničných stretov medzi IDF a Hizballáhom.
Hamas [10, 17, 18]
„Palestínska zem je arabskou a islamskou zemou, ktorá bola silou
zbraní obsadená židovskými sionistami a späť ju dostaneme opäť len
silou zbraní.“
Šajch Ahmad Jásin
Hnutie Hamas (skratka Harakat al-mukawama al-islamíja: Islamské
hnutie odporu; zároveň arab. „zápal, odhodlanie“) bolo v súvislosti
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s počiatkom intifády založené v roku 1987. Hamas sa vyvinul
z palestínskej pobočky Muslimského bratstva a transformáciou
Muslimského centra (al-Mudžamma al-islámí, zal. 1973) pod vedením známeho slepého šajcha Ahmada Jásina. Pôvodne mal byť
politickým krídlom, ktoré bude niesť agendu palestínskeho IM
v kontraste so sekulárne a nacionalisticky orientovaným Fatahom.
Intifáda a dlhodobá militarizácia palestínskeho Muslimského bratstva pod Jásinovým vedením a izraelským tlakom však Hamasu
vtlačila pečať ozbrojeného hnutia. Podľa charty vydanej v roku
1988 je primárnym cieľom hnutia ustanovenie islamského štátu od
Jordánska po Stredozemné more. Jedinou správnou cestou vedúcou k tomuto cieľu je pre Hamas džihád proti nepriateľovi Boha
a islamu – Izraelu. Podobne ako jeho „domovské“ IM, ani Hamas
nepatrí k fundamentalistickým hnutiam, ktoré sa vyznačujú prepracovanou vieroukou a jeho „ľudový“ a militantný charakter prakticky takúto možnosť aj vylučuje. Hlboká lokalizácia ľudovej islamskej agendy IM viedla k tomu, že islamská alternatíva správy
Palestíny predstavovaná Hamasom má veľmi nejasné črty. Hamas
predstavuje teda podstatne viac politickú a vojenskú silu ako jasne
vymedzené islamské náboženské hnutie a to obzvlášť po smrti
šajcha Ahmada Jásina v roku 2004. Skutočnosť, že sa Hamas stále
viac koncentruje na vojenské a politické činnosti, že najmä po
intifáde al-Aksá operuje v spolupráci s Hizballáhom a Islamským
džihádom, že je dlhodobo financovaný z wahhábistickej Saudskej
Arábie, šíitskeho Iránu a baasistickej Sýrie, z tohoto hnutia stále
viac vytláčajú akýkoľvek „rozumový“ fundamentalizmus prítomný
v jeho základoch. Súčasná náboženská agenda hnutia tak postupne
stráca všetky relevantné prvky s výnimkou boja proti izraelskému
úhlavnému nepriateľovi. V prípade nutnosti spravovať palestínske
územie je však veľmi otázne, do akej miery by sa tomuto hnutiu
mohlo podariť dosiahnuť svoje pôvodné ciele a konkurovať sekulárne orientovaným palestínskym nacionalistom. Uväznenie šajcha Jásina v roku 1989 zároveň v štruktúre hnutia vytvorilo dve
vedúce štruktúry: vonkajšiu so sídlom mimo Palestíny a spravidla
militantnejšie naladenú a vnútornú, ktorá sa viac približuje k širšej
základni hnutia. Široké prepojenie najmä vonkajšieho vedenia
Hamasu na okolitých geopolitických aktérov či lokálne štruktúry
organizovaného zločinu a značný pokles jeho podpory po izraelských ústupkoch smerom k palestínskej autonómii znamená prehlbovanie hraníc medzi jeho sociálne a politicky orientovaným kríd601

4

VII. KAPITOLA – Fundamentalizmus

lom (po smrti Ahmada Jásina a Abd al-Azíza ar-Rantísího sa zdá,
že vládu nad pohybmi hnutia získalo militantnejšie „vonkajšie“ vedenie) a militantnými zložkami. V prípade širšej integrácie miernejšieho krídla Hamasu do správy štátu na základe analógie s inými
stredovýchodnými krajinami (napr. integrácia islamských síl v Jordánsku či negatívna integrácia IM v Egypte) by bolo možné, že sa
hnutie na jednej strane umierni a na druhej strane sa od neho
odštiepia a ďalej radikalizujú najmilitantnejšie zložky. Príklady Hamasu a Hizballáhu spoločne poukazujú na vytvorenie vytvorenie
konfliktných etnicko-náboženských ideologických zväzkov vymedzujúcich sa predovšetkým nepriateľom v Palestíne a Libanone.
Podmienky ich vzniku: relatívna demokratizácia, zlyhanie sekulárnych modelov vlády, vojenský stret s inou etnicko-náboženskou
singularitou a problémy socio-ekonomického charakteru sú do istej
miery ekvivalentné podmienkam vzniku podobných singularít
v iných oblastiach, napr. v Indii či Indonézii.
ˇ
Dzamá’at
islamíja (DI) [10, 17, 18, 20]
Toto široké a veľmi heterogénne hnutie predstavuje symbol špecifického juhoázijského radikálneho islamu. Jeho široký geografický záber (od Austrálie cez Papuu Novú Guineu, Indonéziu, Malajziu, Filipíny až po Singapur, Thajsko a Mjanmarsko), lokalizovaná agenda jednotlivých jeho častí a decentralizácia ho odlišuje od
ostatných radikálnych hnutí. Prvé (nemilitantné) prejavy DI je
možné datovať do polovice osemdesiatych rokov. Hnutie sa zorganizovalo okolo regionálnych centier islamského života ako opozícia voči antiislamským a sekulárnym režimom spomínaných krajín
a v súvislosti s okupáciou Afganistanu, ale prvé prejavy militantného charakteru sa datujú až do deväťdesiatych rokov. DI predstavuje kontinuitu s hnutím Dár al-islám, ktoré bolo aktívne v Indonézii od päťdesiatych rokov a nadväzuje na početné skupiny
islamského odporu aktívne v tejto oblasti. Jeho radikalizácia, militarizácia a zmenená metodológia od deväťdesiatych rokov však
naznačuje značný príklon smerom ku globálnemu salafistickému
džihádizmu. Prudký vzostup teroristických aktivít DI po roku 2000
je možné vysvetliť celosvetovým bujnením džihádizmu, zmenami
vo vyšších stupňoch hnutia ako i prehlbovaním regionálnych problémov v juhovýchodnej Ázii. Vedenie hnutia (vzhľadom na spomínanú šírku a decentralizáciu je potrebné toto označenie brať s istou
rezervou) bolo spojené s Abú Bakrom Bašírom a Abdulláhom
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Sungkarom. Po smrti Sungkara v roku 1999 sa však do popredia
dostali mladšie a radikálnejšie kádre zocelené bojmi v Afganistane
a so skúsenosťami s novými formami džihádizmu. Najväčšie ohrozenie predstavuje skupina v súčasnosti pre Indonéziu, z ktorej sa
aktivity skupiny rozlievajú do ostatných krízových oblastí regiónu
a prelínajú sa s aktivitami miestnych militantných skupín. Na čele
hnutia údajne stojí amir, ktorému sa zodpovedajú štyri madžlisy
(rady) a operatívna časť DI sa delí regionálne na štyri mantiki: Singapur a Malajzia; Indonézia; Mindanao a Sulawesi; Papua Nová
Guinea a Austrália. Náboženský náboj je kvôli šírke hnutia celkom
pochopiteľne definovaný veľmi vágne predovšetkým vymedzením
sa voči nepriateľovi a prijatím značky kolektívnej identity islamského fundamentalizmu. Oficiálnym cieľom hnutia by malo byť
vytvorenie juhoázijského kalifátu ako odpoveď na problémy muslimov v juhovýchodnej Ázii, ale vyššie spomínané džihádistické
tendencie mu dodávajú širší antisekulárny a antizápadný ráz.
Egyptská tvrdá línia: el-Gihád a el-Gamá el-Islamíja
(EG a GI) [10, 17, 18, 20, 21]
Pri vyššie spomínanom „ideologickom štiepení“ Muslimského
bratstva došlo ku profilácii prvkov reprezentujúcich skupiny revolučného predvoja salafistického džihádizmu. Tieto sa plne aktivizovali najmä potom, čo Anwar Sadat uzavrel „potupný“ mier
s Izraelom. Tvrdé jadro fundamentalizmu, ktoré sa zjednotilo
okolo skupín Takfír wa’l-Hidžra, el-Gamá el-Islamíja a el-Gihád sa oddelilo od Muslimského bratstva pod zástavou džihádu proti džáhilíji
v zmysle učenia Saída Kutba. Ich násilné aktivity mali rozbúriť
pokojnú hladinu egyptského života a pohnúť ummu k masovému
vystúpeniu a zvrhnutiu neveriacich vládcov. Notorická korupcia,
inštitucionálna dysfunkcia a tvrdé represívne opatrenia egyptského
monolitu len vystupňovali ich aktivitu – silnejšiu masovú podporu
však tieto hnutia nezískali. To viedlo k ďalšiemu zintenzívňovaniu
ich odcudzenia a stále častejšiemu zameriavaniu na bežné civilné
obyvateľstvo, ktoré sa „previnilo nečinnosťou“. Za duchovného
vodcu egyptského tvrdého jadra sa pokladá šajch Umar Ahmad
Abd ar-Rahmán (v súčasnosti vo väzení v USA, kde bol obvinený
a odsúdený za podiel na príprave prvého útoku na WTC, na vražde
rabína Meira Kahaneho a na pokuse o atentát na egyptského prezidenta Husního Mubaraka počas jeho návštevy USA), ktorého
rétorika je v dokonalom súlade s kutbizmom. Vzdúvanie sa silných
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vĺn terorizmu a nové vztýčenie vlajky antiamerikanizmu priniesli
predovšetkým deväťdesiate roky, vojna v Zálive a americká hegemónia po konci studenej vojny. Útoky však vyvolali veľmi razantnú odpoveď egyptských bezpečnostných zložiek, skupina utrpela značné straty a zvýšené bezpečnostné opatrenia značne sťažili
jej schopnosť operovať v Egypte. Tvrdé jadro egyptského džihádizmu sa postupne rozdelilo. Časť (predovšetkým GI) sledovala
pôvodnú agendu boja proti „odpadlíckemu“ egyptskému establishmentu (od roku 1993 nebol EG prisúdený žiadny útok na egyptskej pôde, GI naproti tomu bola na domácej pôde veľmi aktívna)
a predvojom globálneho džihádizmu sa stali skupiny okolo Ajmána az-Zawahírího (EG) a šajcha Rifá’i Ahmada Tahu (GI), ktorá sa
od EG a GI oddelili ako medzinárodné krídlo egyptského džihádizmu a spojili sa s podobne zmýšľajúcimi elementami z Arabského polostrova a Afganistanu. Na sklonku deväťdesiatych rokov
bola nová vlajka medzinárodného džihádizmu vztýčená formáciou
Medzinárodného islamského frontu pre boj proti Židom a križiakom (MIF).
Trademark globálneho dzihádizmu:
al-Káida [10, 20, 21]
ˇ
Je len málo arabských slov, ktoré tak rýchlo vnikli do povedomia
širokej verejnosti ako slovo al-Káida, a predsa (alebo práve preto)
je okolo jeho skutočného obsahu obrovské množstvo dezinformácií. Skupina vznikla zliatím tvrdých džihádistických jadier z rôznych oblastí islamského sveta, predovšetkým z Egypta a Arabského polostrova. Zjednocujúcim prvkom tu bol predovšetkým
džihád v Afganistane, dlhodobá neschopnosť džihádistov, resp.
kutbistov dosiahnuť mobilizáciu ummy proti ich sekulárnym či
„odpadlíckym“ vládam, značné sťaženie podmienok domáceho
boja a výrazný nárast moci USA v prvom desaťročí po skončení
studenej vojny. Vytváranie skupiny prebiehalo na prelome osemdesiaytch a deväťdesiatych rokov predovšetkým po osobnej línii
cez Usámu bin Ládina a Ajmána Zawahírího. Al-Káida štrukturálne vzišla z tzv. „afganského byra“ vedeného Abdulláhom Azzamom, ktoré združovalo a koordinovalo afganských mudžahídov
v období boja proti sovietskej okupácii, ideologicky a obsahovo
čerpala v počiatkoch predovšetkým z Abdulláha Azzama a po
jeho smrti z Ajmána Záwahírího a moderného kutbizmu egyptského tvrdého jadra. Do konečnej podoby sa transformovala
v priebehu deväťdesiatych rokov, kedy nabrala definitívne „egypt604
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ský“ globálny džihádistický ráz, ktorý bol najzreteľnejšie deklarovaný vo fatwe oznamujúcej vznik MIF. Rozhodujúcimi bodmi
tu boli prvá vojna v Zálive a prítomnosť amerických vojsk na
„svätej pôde“, možnosti poskytované zdedenou štruktúrou „afgánskeho byra“, finančné možnosti samotného bin Ládina,
úspech afganského džihádu a rozsiahle styky s džihádistami z celého islamského sveta. Aktivity a agenda skupiny sa rozšírili najmä
do Jemenu, Saudskej Arábie, Sudánu a priľahlých afrických krajín,
Indonézie, Bosny a Hercegoviny, Čečenska, Pakistanu atď. Cieľom skupiny sa stalo vytvorenie panislamského globálneho kalifátu s nie celkom jasnou formou správy. Charakteristické pre novú
globálnu džihádistickú ideológiu sa stala práve nejasnosť spojená
s praktickými náležitosťami a formou ich učenia a absolútna koncentrácia na boj. Náboženský motív tu slúži prakticky už len ako
znak kolektívnej a rituálnej identity, resp. uniforma, ktorou sa
aktivisti-revolucionári snažia odlišiť od nepriateľa. Samotné ciele
ich aktivít sú však veľmi hmlisté, vzdialené a vágne formulované.
Táto forma fundamentalizmu už nie je bojom za oživenie či
nápravu viery (v zmysle rozumového fundamentalizmu) ani bojom za zmenu spoločenských podmienok a usporiadania (v zmysle poltiického fundamentalizmu), ale predstavuje novú formu
„boja pre boj“. Koncepcia nepriateľa je naproti tomu rozpracovaná pomerne dôsledne a nadovšetko jasne: rozdeľuje sa na
bližšieho (domáci odpadlíci reprezentujúci modernú džáhilíju)
a vzdialenejšieho (západný svet, Izrael a USA predovšetkým, ktorý
je prapríčinou džáhilíje, úpadku a nesvornosti ummy). Presun dôrazu na vzdialenejšieho nepriateľa zároveň sledoval mobilizačný
cieľ, ktorý sa začal napĺnať po odvetných opatreniach USA a započatí „War on Terror“: postaviť muslimskú ummu do nezmieriteľného konfliktu so Západom. Oživenie a rast radikalizmu od
započatia útokov na Afganistan a najmä na Irak poukazuje na
to, že sa džihádistom v tejto oblasti podarilo dosiahnuť strategické
víťazstvo.
Základňa hnutia bola pri operácii v Afganistane prakticky rozbitá a operačný priestor al-Káidy už zďaleka nie je tak globálny, ako
tomu bolo v roku 200150. Narušenie finančných tokov a štruktúry,
ktorými al-Káida dokázala napĺňať svoju globálnu agendu znamená síce značnú imobilizáciu samotného jadra al-Káidy, ale podstata agendy sa presunula do roviny, ktorá je vojenskou silou len
ťažko dosiahnuteľná. Z al-Káidy sa stal mobilizačný „trademark“

4

50Za operačný priestor samotnej al-Káidy sa podľa
[10] pokladá v súčasnosti
Somálsko, Jemen, Pakistan
a Afganistan. To je síce pri
jednoduchom porovnaní
s operačným záberom skupín, ktoré sa sami hlásia
alebo sú zaraďované k alKáide zdanlivo paradoxné
tvrdenie, dokumentuje však
špecifický spôsob fungovania al-Káidy ako obchodnej
značky džihádizmu.
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antiamerikanizmu, islamskej revolty, teroru a revolúcie, ktorý s radosťou využívajú džihádistické hnutia po celom svete ako aj
„druhá strana“: politici monolitov islamského sveta i politici Západu na mobilizáciu pozornosti a ospravedlnenie „pritvrdzovania“.
Príkladom je skupina Abú Músaba az-Zarkáwího operujúca v Iraku, ktorá prijala trademark irackej al-Káidy a pod ním dokázala
zjednotiť viaceré skupiny islamských militantov. Každý úspešne
prevedený útok skupiny, ktorá prijme „obchodnú značku“ alKáidy, tak posilňuje symbol, ktorým sa al-Káida stala a zároveň
tejto skupine dodáva mobilizačnú silu a v dokonca istú legitimitu
v džihádistickom povedomí.
ˇ
Dzihádizmus
ako politický exportný artikel:
Hizb at-Tahrír al-Islámí (HTI) [4, 7, 10, 11]
„Každý muslim je viazaný náboženským imperatívom bojovať za
zriadenie kalifátu. Kalifom by mal byť dôstojný nasledovník proroka
Muhammada, duchovný i politický vodca, ktorý ustanoví vojenského
veliteľa (amir), aby viedol svätú vojnu proti neveriacim.“
šajch Takijuddín an-Nabhání al-Falastíní
Hnutie HTI (Islamská strana oslobodenia) bolo založené v roku
1952 šajchom Takijuddínom an-Nabháním al-Falastíním, bývalým
členom Muslimského bratstva. Citeľný je vplyv známeho jeruzalemského muftího, šajcha Hadždža Amina al-Hussajního. Na zakladaní hnutia participovali okrem an-Nabháního aj Chalíd Hasan,
jeden zo zakladateľov hnutia Fatah a šejk Asád Tahmímí, aktívny
neskôr v Islamskom džiháde. Vysoko konšpiratívny charakter hnutia (vedúce osobnosti nie sú verejne známe), jeho prísne partajná
organizačná štruktúra podobná marxistickým revolučným organizáciam a svojské džihádistické doktríny vyvolávajú podozrenie na
Západe i na Východe. Umiernení islamskí fundamentalisti dokonca obviňujú HTI z toho, že sú západnými sionistickými spravodajskými službami vytvorenou sektárskou organizáciou, ktorá má poškodiť meno islamu a narušiť integritu ummy. Západ (a Rusko) zasa
aktivity HTI spája s podnecovaním násilností v bývalých sovietskych republikách Strednej Ázie a s aktivitami Islamského hnutia
Uzbekistanu (IHU, premenované na Islamské hnutie Turkestanu),
afganských či pakistanských militantných hnutí alebo al-Káidy.
Hnutie sa postupne rozšírilo po západnej Európe i Strednej Ázii
a dnes je možné nájsť letáky HTI nájsť na viacerých európskych
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univerzitách. Predpokladá sa, že väčšinu z jeho súčasných členov
tvoria mladí Uzbeci. Hnutie je napriek podozreniam z podporovania terorizmu stále legálne napríklad vo Veľkej Británii a v Dánsku.
Svoju popularitu medzi mladou generáciou si hnutie vydobylo
veľmi technologicky, formálne i obsahovo vyspelou propagandou.
Ich deklarovaná metodológia (dočasne) vylučuje násilie a postupuje v troch fázach: 1. „zakorenenie“ myšlienok strany a vytvorenie
strany; 2. interakcia s ummou, aby prijala zásady a ciele strany; 3.
ustanovenie vlády a implementácia islamu vo všetkých oblastiach a
rozšírenie „odkazu“ do celého sveta. Vo Veľkej Británii došlo po
založení pobočky HTI ku oddeleniu organizácie pod menom alMuhádžirún (AM) pod vedením Umara Bakri Muhammada a Abú
Hamza al-Masrího. Agenda odštiepeneckej organizácie je spracovaná menej špecificky a detailne ako agenda HTI – jej časté
zviditeľňovanie a jednoduchá, príťažlivá rétorika však umožňujú
stály prísun nových „konvertitov“ do radov radikálov. Predpokladá
sa, že kým HTI sa koncentruje predovšetkým na Strednú Áziu,
AM sa sústreďuje najmä na hostiteľskú krajinu a Západ a viac sa
blíži záujmom globálneho džihádizmu. Charakter AM je zároveň
ešte o čosi „západnejší“ ako charakter HTI a ich agenda sa v mnohom ponáša na akúsi džihádistickú módnu vlnu reprezentovanú
spevákmi, oblečením, radikálnou rétorikou a predovšetkým
neustálou medializáciou. AM apeluje na problémy odcudzenia
mladých západnej spoločnosti, na problémy spolunažívania
menšín a domáceho obyvateľstva či prirodzený odpor k autoritám,
fascináciu revolúciou a násilím. Všetky odštiepenecké organizácie
majú, obdobne ako je to u radikálnych organizácií Stredného
východu, značný násilný potenciál (hoci ich členská základňa
nemusí byť nejak zvlášť početná) a môžu sa transformovať na
hnutia, ktoré sú „ochotnejšie“ aplikovať politické násilie vo forme
terorizmu. To predstavuje značnú hrozbu pre oblasť Strednej Ázie
rovnako ako pre Západ. Región Strednej Ázie charakterizuje veľmi
tvrdý postup proti prejavom islamského radikalizmu a spravidla
absencia akéhokoľvek rozlišovania medzi radikálnymi a umiernenými. Nelegitímne násilie zo strany štátu vedie k zvýšeniu mobilizačného potenciálu násilných a teroristických hnutí a hrozbe
eskalácie konfliktu so štátnou mocou. Na Západe môže i malé
radikálne hnutie v súvislosti s popularitou globálneho džihádizmu
a aktuálnou teroristickou metodológiou spôsobiť značné škody.
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Kresťanský fundamentalizmus
Ľubomír LUPTÁK

Špecifiká kresťanského fundamentalizmu
Kresťanský fundamentalizmus tvorí v rámci rodiny fundamentalizmov zvláštnu kapitolu. Hoci dalo práve protestantské reformné
hnutie tomuto radikálnemu trendu meno, hrozba, ktorú kresťanský
fundamentalizmus predstavuje, je do značnej miery latentného charakteru. Rímsko-katolícka cirkev (RKC) ako najsilnejšia spomedzi
kresťanských cirkví disponuje inštitútom najvyššej vieroučnej autority, ktorej postoj voči akýmkoľvek formám náboženského extrémizmu a neznášanlivosti je jasne negatívny. To dáva celému kresťanstvu možnosť otvorene a čitateľne sa dištancovať od fundamentalistických hnutí. Silná pozícia kresťanskej teológie, ktorá nanovo interpretuje základné texty a prispôsobuje ich odkaz i jazyk modernej spoločnosti, zároveň do značnej miery pôsobí proti fundamentalistickému prístupu sola scriptura. Jasne definované kanonické
právo, v ktorom sú zakotvené širšie princípy tolerancie a plurality pre
všetkých veriacich, svojou autoritou podstatne upokojuje tendencie
k radikalizmu.
Medzníkom v postoji RKC k iným náboženstvám, kultúram a slobode jednotlivca sa stal nepochybne prelomový II. vatikánsky koncil,
kde bola jasne deklarovaná náboženská tolerancia a akceptácia systému ľudských práv a slobôd. Tento vývoj možno pripísať na vrub
dvetisícročnej histórii kresťanstva, ktoré malo možnosť v mnohých
prerodoch hľadať si svoje miesto v spoločnosti a nanovo definovať
svoje vzťahy k jednotlivcovi, štátu či k ostatným náboženstvám.
Istotne k takémuto posunu prispelo aj to, že hodnotový systém
západnej spoločnosti bol budovaný práve na základoch kresťanskej
morálky. Kresťanstvo si rozhodujúcimi krvavými krízami prešlo
zároveň so západnou spoločnosťou. Len za posledných sto rokov
možno zaznamenať priam enormný vývin oficiálnych doktrín RKC
smerom k hodnotám znášanlivosti a slobody. Posilnenie pozície svedomia oproti doktríne, posunutie viery od inštitúcie k individualite,
od expanzie k tolerancii a harmonizácia svetských a duchovných
záležitostí v spoločnosti sa stali plodom dlhého a bolestného vývoja
smerov kresťanského náboženstva [18, s. 307 – 312].
Moderná spoločnosť a spolu s ňou aj kresťanstvo, však stále
prechádza veľmi dynamickým vývinom. Keď zoberieme do úvahy,
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že fundamentalizmus je práve reakciou na modernitu a pokusom
o spoločenskú a náboženskú obrodu, je celkom pochopiteľné, že
sa aj v kresťanstve neustále zjavujú revivalistické prúdy51, ktoré
majú viac či menej blízko k fundamentalizmu. Takéto hnutia je
možno identifikovať predovšetkým v obdobiach oživenia náboženského cítenia (najmä) západnej spoločnosti, kedy sa pri posilnení štandardných myšlienkových prúdov posilňujú aj pozície prúdov hraničných52.

Katolícky fundamentalizmus po II. vatikánskom
koncile
Obdobie bezprostredne po II. vatikánskom koncile prinieslo v katolíckej obdobe kresťanského náboženstva vznik silného protireformného hnutia, ktoré vykazovalo znaky fundamentalizmu. Reakcia hnutia sa koncentrovala na zachovanie „tradičnej“ liturgie53
a „tradičných“ postojov RKC54. Na tomto prípade je obzvlášť
viditeľná charakteristická črta fundamentalistického prístupu k histórii. Na jednej strane je tu čerpanie životodarnej energie z minulosti, na strane druhej priam patologické prejavy historickej
amnézie [18, s. 9], ignorovanie celistvosti a kontinuity historického
vývoja – a to vo vzťahu k vývoju vlastných doktrín rovnako ako vo
vzťahu k vývoju spoločenskému. Tento tradicionalisticko-fundamentalistický smer zosobňovali belgický profesor teológie Gommar De Pauw (zakladateľ Katolíckeho tradicionalistického hnutia)
a francúzsky arcibiskup Lefébvre (zakladateľ Spoločnosti svätého
Pia X. – SSPX). Hnutie v sebe zahŕňa široké spektrum prejavov
nevôle nad modernizmom II. vatikánskeho koncilu, od umierneného tradicionalizmu cez konzervativizmus až po fundamentalizmus. Tie najradikálnejšie smery označujú moderné doktríny náboženskej tolerancie a slobody vymedzené v Dignitatis Humanae,
Gaudium et Spes a Humanae Vitae za herézu, ktorá je v rozpore
s učením Gregora XVI., Pia IX. a Leva XIII. V porovnaní s fundamentalizmom protestantským je tu veľmi zaujímavé uplatňovanie
princípu sola scriptura na liturgiu namiesto Písma55, z čoho vyplýva
prudký odpor voči omši Novus Ordo, ktorá po II. vatikánskom koncile nahradila tzv. tridentskú omšu. Aggiornamento56 II. vatikánskeho
koncilu sa tak z pohľadu fundamentalistov stáva „protestantizujúcim“, „slobodomurárskym“ a „komunistickým“ [18, s. 73] odklonom od pravých hodnôt katolicizmu, ktorých výlučným nositeľom sa pochopiteľne stáva hnutie odporu. Organizácie, ktoré

4
51Protestantská „Moral Majority“, ktorej volanie po očiste
americkej morálky artikuloval baptistický pastor Jerry
Fallwell, v osemdesiatych rokoch dosiahla značný vplyv
na konzervatívne republikánske krídlo a formovanie
neokonzervatívnej ideológie.
Snaha o adaptáciu tradičných náboženských princípov na modernú realitu a obrodu americkej morálky pritom mala rôzne podoby –
fundamentalistickú nevynímajúc [18, kap. 1].
52Z

fundamentalistických
počiatkov sa odvíja i história
niektorých významných siekt
– Svedkov Jehovových či
Adventistov siedmeho dňa.
Nebezpečenstvo, ktoré môže predstavovať činnosť apokalyptických siekt a kultov,
najlepšie ilustruje mediálne
známy prípad japonskej sekty Óm šinrikjó, nehovoriac
o údajnom prepojení štruktúr niektorých siekt na organizovaný zločin (Hare Krišna, Cirkev zjednotenia) [18,
kap. 1].

53Liturgia

kodifikovaná ediktom Pia V. „Quo Primum“
po tridentskom koncile –
pozn. aut.

54Tieto

silne patriarchálne,
konzervatívne a autoritatívne postoje boli charakteristické pre obdobie na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia po I. vatikánskom koncile a pontifikát Leva XIII (1878 – 1903).
Okrem iného počas svojho
pontifikátu odsúdil herézu
„amerikanizmu“ (Testem Benevolentiae, 1899), slobodomurárstvo (Humanum genus, 1884) a anglikánsku
cirkev (Apostolicae Curae,
1896) – pozn. aut.

55„Liturgia

je vo svojej najhlbšej podstate vecou svätou, večné pravdy zaliate do
nemennej formy, a jej jazyk
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hnutie zastrešili, sú charakteristické konšpiratívnou rétorikou rovnako ako istou schizofréniou vo svojich vzťahoch k autorite pápeža a magistéria. Hnutie sa postupne zoskupilo okolo SSPX, ktorá
združila tradicionalistické, konzervatívne a fundamentalistické
myšlienkové prúdy. Po ústupkoch zo strany Vatikánu, ktoré reflektovali do istej miery aj masové rozšírenie myšlienok a členstva
SSPX sa pôvodne pomerne ostrý konflikt preniesol do roviny
modernisticko-tradicionalistického dialógu (vytvorením Spoločnosti svätého Petra v roku 1988, ktorá mala byť mediátorom tradicionalistických myšlienok vo vzťahu s Vatikánom) a fundamentalistické vplyvy boli odsunuté na vedľajšiu koľaj. Hnutie SSPX teda
po istej forme „integrácie“ a vedení dialógu predstavuje len veľmi
latentnú hrozbu a v prvom rade sa stalo vyvažujúcim protipólom
katolíckeho modernizmu.

Politický fundamentalizmus v západnej spoločnosti

musí byť preto hieratický,
nie démotický“ [28].
56Tal.: prepracovanie, doplnenie, modernizovanie.
57V zmysle princípov efektivity a koncentrácie vojnovej
propagandy: len jeden nepriateľ a to totálny nepriateľ
– pozn. aut.
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V americkej spoločnosti sa v priebehu dvadsiateho storočia, či už
v súvislosti s dynamickými zmenami geopolitickej situácie, v dôsledku postupujúcej globalizácie, hodnotovej krízy alebo technologickej revolúcie, zjavovali viaceré náboženské prúdy, veľmi blízke
definícii fundamentalizmu. Obvykle sa prejavovali najmä v oblasti
výchovy a vzdelávania (predovšetkým v súboji o riešenie pálčivých
problémov postoja k homosexualite, snahe o zákaz abortov či
v tzv. súboji o evolučnú teóriu), čo eminentnú bezpečnostnú hrozbu nevytváralo a stimulovalo nepochybne prospešnú verejnú
diskusiu medzi liberálnymi a konzervatívnymi prúdmi o morálnych
hodnotách americkej spoločnosti. Nebezpečie tu však tkvie vo
viacerých rovinách. Jedna z menej viditeľných hrozieb spočíva
v ich vplyve na lokálnu, regionálnu či celoštátnu politickú reprezentáciu a v postupnej iracionalizácii jej vzťahu smerom von – k odlišným kultúram, náboženstvám či národom. Tvorba a šírenie
negatívnych stereotypov vo vzťahu k islamu sa stala do istej miery
charakteristická pre západný svet konca dvadsiateho storočia. Jednoduchá vízia nepriateľa popierajúceho a fanaticky bojujúceho
proti všetkému, čo je nám sväté57, má na populáciu nepochybný
mobilizačný efekt a je bohatým zdrojom politického kapitálu. Preto
možno sledovať, ako sa najmä v časoch zahraničnopolitických kríz
v západných štátoch mediálnym a politickým svetom a medzi
širokou populáciou šíri stereotyp bradatého počerného a špinavého cudzinca nasledujúceho zvrátenú a nemorálnu ideológiu,
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týrajúceho svoju od hlavy po päty zahalenú ženu, ktorý len čaká na
vhodnú príležitosť, aby sa mohol ísť vyhodiť do vzduchu spolu
s nevinnými „našincami“. Z jednotlivca sa tak stáva len malá čiastočka pestrofarebne vykresleného objektu nenávisti a strachu. Rozsiahlu a heterogénnu skupinu ľudí reprezentujú tváre najväčších
radikálov, každý muslim je potenciálny Muhammad Atta, Abú
Músab az-Zarkáwí či Šamiľ Basajev58. Zjednodušovanie a paušalizácia charakteristické pre masmediálny obraz skutočnosti pritom
korelujú s fundamentalistickým prístupom k duchovnému svetu59.
Z veriaceho sa stáva fundamentalista a z muslima terorista, bez
ďalších úvah alebo skúmania skutočnosti – a recipient médiami
komunikovanej informácie je posúvaný smerom k ostrým
manichejistickým postojom na „opačnej strane barikády“. Používanie vysoko efektívnych metód vojenskej propagandy v politickej
rétorike za účelom mobilizácie podpory obyvateľstva pre politické
rozhodnutia tak vedie k stupňovaniu napätia, neznášanlivosti a ku
kontraproduktívnemu znižovaniu stability spoločenského systému.
Vnášanie prvku fundamentalistického zápalu do politického života
má vplyv na zahraničnopolitické rozhodnutia aj na vnútropolitickú
situáciu. Vnútorná stabilita spoločnosti je ohrozená prípadnými
výbuchmi násilia smerom k predstaviteľom viditeľných etnických
či náboženských diaspór vyvolanými radikalizáciou a polarizáciou
domácich náboženských a politických hnutí.
Rozšírenie muslimofóbie po celom západnom svete dokumentujú holandské udalosti spojené s vraždou kontroverzného režiséra
Thea van Gogha. Holandsko ako krajina, ktorá je obvykle vnímaná
ako bašta liberalizmu, tolerancie a náboženskej slobody, sa stalo
nečakaným dejiskom výbuchov násilia voči allochtonen60. Pozitívna
diskriminácia allochtonen viedla v priebehu rokov k ich postupnej
izolácii od domácich autochtonen. Politická korektnosť však bránila
poukazovaniu na problémy plynúce z ich nedostatočnej integrácie
do holandskej spoločnosti – a aj ich riešeniu (tento problém však
rozhodne nie je výlučným problémom Holandska, ale možno ho
nájsť v rôznych obdobách vo väčšine európskych krajín – vrátane
Slovenska, kde nesie podobu rómskeho problému). Priestor tak
začali získavať radikálnejšie prejavy zamerané už priamo a otvorene proti imigrantom. Keď médiá západného sveta začali horúčkovito skloňovať slová terorizmus a fundamentalizmus v spojení s islamom, tak paradoxne pozitívna diskriminácia, premiera liberalizmu a politickej korektnosti61 v nedávnej minulosti moder-

4
58Pre

viac informácií o mediálnych stereotypoch týkajúcich sa arabského sveta
viď [1, 29].

59Štúdia uverejnená v Journal

for the Scientific Study of Religion prezentovala výsledky
výskumu integratívnej komplexity (IK) spracovávania
informácií zameraného na
vzťah IK k religiozite, dogmatizmu, fundamentalizmu
a autoritatívnosti. Výsledky
preukázali koreláciu medzi
nízkou úrovňou IK vo vzťahu
k duchovným otázkam u skúmaných subjektov s vysokou
mierou religiozity/fundamentalizmu.U otázok, ktoré sa
problémov nábožnosti netýkali, nebol preukázaný súvis
medzi religiozitou a nízkou
mierou IK. Prenesené do všeobecnej roviny, objekt fundamentalizmu a javy s ním súvisiace sú v mysli fundamentalistu vnímané v porovnaní
so zvyškom myšlienkového
sveta zjednodušene a bez
toho, aby boli hlbšie integrované do skutočnosti – čo zákonite vyvoláva pri konfrontácii s realitou konflikt, tvorbu postojov a významových
archetypov, ktoré nekorešpondujú so skutočnosťou [8].
60Allochtonen (cudzieho pôvodu) a autochtonen (domáceho pôvodu) sú moderné,
politicky korektné eufemizmy užívané na odlíšenie obyvateľstva cudzieho pôvodu
od obyvateľstva domáceho,
ktoré nahradili predtým používaný a ako sa zdá politicky
nekorektný termín gastarbeider. V Holandsku žijú približne 3 milióny druhogeneračných allochtonen [9].
61Možno by tu bolo namieste
prirovnať pozíciu doktrín politickej korektnosti a pozitívnej diskriminácie v holandskej politike k pozícii svätých
a absolútnych doktrín fundamentalizmu – pozn. aut.
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ného Holandska vytvorila vhodnú živnú pôdu pre extrémne prejavy rasovej a náboženskej neznášanlivosti. Vražda režiséra (po
natočení kontroverzného filmu o postavení žien v islamskej spoločnosti v júli 2004 a viacerých verejných vyhrážkach) muslimským
extrémistom marockého pôvodu Muhammadom Buyerim tak
vzbudila nebývalú vlnu násilia – útoky na mešity a madrasy, protiútoky na kostoly, násilné strety alochtonen a autochtonen. Pozícia bezpečnostných zložiek, ktorá bola v čase vrcholu epochy politickej
korektnosti značne oslabená, sa týmto sledom udalostí ešte viac
sťažila. Davová hystéria, spájanie Buyeriho (a s ním 300 000 allochtonen marockého pôvodu) s al-Káidou, démonizácia islamu, polarizácia a radikalizácia inak pomerne indiferentných vrstiev spoločnosti v reakcii na ojedinelý akt nábožensky motivovaného násilia tak vytvorili v holandskej spoločnosti komplexnú vnútornú
hrozbu. Prijaté opatrenia a posilnenie pozície silových zložiek však
rozbúrenú spoločnosť stabilizovali len pomaly.

Militantný fundamentalizmus v západnej spoločnosti
Ďalšiu, o čosi viditeľnejšiu hrozbu predstavuje radikalizácia prívržencov hnutí fundamentalistického charakteru smerom k domácemu establishmentu, ktorá môže viesť k individuálnym
a skupinovým násilným, ba až teroristickým prejavom. Agenda
Erica Rudolpha (zatknutého v máji 2003 pre podozrenie z bombového útoku v Atlante v roku 1996, dvoch útokov proti klinikám plánovaného rodičovstva a útoku proti lesbickému baru) sa
dá zaradiť k fundamentalistickému smeru Christian Identity [22],
ktorý ideologicky zastrešuje viaceré skupiny typu Aryan Nations.
Zaujímavé sú kľúčové premisy Christian Identity – USA sú
Bohom vyvolenou krajinou a bieli kresťania sú Bohom vyvoleným národom, ktorý zvedie poslednú bitku o rasovú čistou
sveta. V spojení s vnímaním Židov ako všemocných agentov
diablových, odporom voči homosexuálom, feminizmu, liberalizmu, pluralite a s intenzívnym militarizmom sa u najradikálnejších
skupín vytvára logické funkčné spojenie s neonacizmom. Skupiny s programom ozbrojeného odporu proti vládnym štruktúram, silným White Anglo-Saxon Protestant (WASP) a antisemitským ideologickým zafarbením predstavujú permanentnú
hrozbu pre americkú spoločnosť. Ich činnosť bola obzvlášť
zreteľná počas vlády liberálne orientovaného prezidenta Clintona (označovanej v ich literatúre niekedy ako ZOG – Zionist
612
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Occupation Government), kedy bol podniknutý najhorší akt domáceho terorizmu v modernej americkej histórii – bombový
útok v Oklahoma City, ktorý si vyžiadal 168 obetí. Nebezpečie
znásobuje početnosť týchto skupín, ich vyspelé technické vybavenie (pri razii v marci 2002 bolo u jediného člena ozbrojenej
skupiny „Project 7“ nájdených 30 000 kusov munície, množstvo
plastickej trhaviny a automatických zbraní), dokumentované prípady snahy o využitie zbraní hromadného ničenia (v roku 1998
boli FBI zatknutí traja členovia skupiny „Republic of Texas“ pre
podozrenie z výroby biologických zbraní), ich prepojenie na
štruktúry organizovaného zločinu a veľmi pestrá štruktúra aktivistov, ktorá zasahuje i do mocenského aparátu. Podobný charakter ako americké militantné skupiny typu Aryan Nations majú
aj afrikánske hnutia Boeremag, Afrikaner WeerstandBeweging (AWB)
a Boer Attack Troops [10]volajúce po návrate apartheidu a nadvláde Bohom vyvolených bielych protestantov. Ideologické základy, náboženská motivácia a ciele sú tu prakticky identické
a podobne ako u amerických hnutí bola zaznamenaná zvýšená
aktivita a rozširovanie stykov s podobnými organizáciami v zahraničí po 11. septembri 2001. Opatrenia juhoafrických bezpečnostných zložiek však neboli do takej miery úspešné pri
potláčaní ich násilných prejavov a rok 2002 priniesol niekoľko
bombových útokov proti budhistickým chrámom, mešitám, infraštruktúre a vládnym budovám – značnou výhodou však je, že
skupiny boli prakticky izolované od svojich politických krídel,
ktoré sú ochotné presadzovať svoj program na pôde politickej.
Dlhoročný konflikt na území Severného Írska do značnej miery
dokumentuje vývojové fázy a charakter konfliktu ozbrojených
skupín s náboženskou motiváciou. Náboženský náboj sa tu
veľmi nešťastne stretol s nábojom ekonomickým a politickým.
Z pôvodne pomerne jednoduchého sporu o to, komu patrí zvrchovanosť na tomto území sa vyvinul zložitý konflikt spletenca
separatistov, lojalistov, protestantov, katolíkov, skupín organizovaného zločinu a dvoch vládnych štruktúr. Množstvo skupín,
ktoré sa na konflikte podieľali a doba trvania konfliktu ilustrujú
jeho zložitosť62. V priebehu konfliktu sa postupne stierali rozdiely medzi kriminálnou, náboženskou a politickou profiláciou
jednotlivých skupín a až ich izolácia od politických a ideologických krídel pomohla situáciu stabilizovať. Konflikt o Severné
Írsko sa tak preniesol do politickej roviny v rámci demokratic-

4

62Výpočet skupín podieľajúcich sa na severoírskom
konflikte je vskutku bohatý:
Ulster Volunteer Force (UVF),
Loyalist Volunteer Force
(LVF), Ulster Defence Association (UDA), Irish Republican Army (IRA), Continuity
IRA (CIRA), Provisional IRA
(PIRA), Real IRA (RIRA), Irish
National Liberation Army
(INLA). Spoločná agenda rodiny lojalistických a rodiny
separatistických skupín pritom nie je prekážkou ostrej
vnútornej rivality a ozbrojeného konfliktu medzi nimi.
Pre viac informácií o ich činnosti viď [10].
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63Na prelome tisícročí sa
v Spojených štátoch podarilo zabrániť početným teroristickým útokom zo strany militantných hnutí typu
Aryan Nations či Leaderless
Resistance. Zvýšené bezpečnostné opatrenia a vyšetrovanie udalostí z 11. septembra viedli k odhaleniu viacerých skupín, ktoré síce
s útokom na WTC nemali
nič spoločné, ale v bojovom
zápale, výzbroji a útočnosti
mohli smelo konkurovať
ktorejkoľvek islamskej teroristickej skupine [10].
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kého procesu a bojujúce skupiny boli vytlačené do oblasti rivality skupín organizovaného zločinu.
Hrozba prítomnosti „ostrej“ formy kresťanského fundamentalizmu je permanentná bez ohľadu na momentálne spoločenské
zriadenie a politickú situáciu a je možné ju klasifikovať ako nutný prejav názorovej rôznorodosti. Intenzita a rozsah tejto hrozby však priamo reflektuje vývoj vnútropolitickej a zahraničnopolitickej situácie. Súčinnosť a vzájomná kontrola spravodajských, policajných a vojenských zložiek mocenského aparátu je
pri jednaní s týmto fenoménom pre jeho permanenciu a dynamický vývoj viac než nutná. Príklad Južnej Afriky a Severného
Írska poukazuje na dôležitosť integrácie politického a ideologického krídla do politického života v krajine, čo vedie k zmierneniu ich agendy, odštiepeniu a postupnej izolácii militantných
a antisystémových zložiek. Hnutia tak strácajú značnú časť svojho ideologického a náboženského náboja, posilňuje sa úloha ich
ekonomickej motivácie a štruktúry militantných hnutí sa približujú štruktúram organizovaného zločinu. Prostriedky a postupy, ktoré boli najmä v prípade Severného Írska úspešné, by
mali slúžiť ako inšpirácia pre jednanie s problémami fundamentalizmu i terorizmu v iných krajinách. Trvanie a obete severoírskeho konfliktu sú zasa dostatočným varovaním pred pokusmi
o jednostranné a nekompromisné silové či politické riešenie.
Vývoja v Holandsku a v USA v posledných desaťročiach poukazuje zasa na efektivitu použitých silových nástrojov vnútorného boja proti členom a násilným prejavom extrémistických
skupín. Úspešné zákroky silových zložiek USA proti vnútorným
hrozbám (stojacim mimo rámca islamského terorizmu63) stoja
v príkrom kontraste s príkladom Holandska.
Zo súčinnosti týchto hrozieb a hrozieb vonkajších môže vyplynúť hrozba tretia – v prípade zintenzívnenia spoločenského
pocitu ohrozenia zvonka i zvnútra, ktorý vyplynie zo stupňovania násilných prejavov, sa môže zásahom politických špičiek začať posúvať krehká hranica medzi bezpečnosťou a slobodou
smerom k neslobode a k popieraniu základných princípov demokratickej spoločnosti. Mechanizmus plurality a efektivita kontrolných systémov vládnej moci sa potom stávajú jedinou zábranou pred posunom od demokratického k autoritatívnemu spoločenskému systému.
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Kresťanský fundamentalizmus tretieho sveta
Inú rovinu ohrozenia zo strany kresťanského fundamentalizmu
predstavujú militantné, nábožensky motivované prúdy vznikajúce v krajinách menej rozvinutého sveta. Jeho prejavy sa obvykle odvíjajú v rovine konfliktu misijných náboženstiev, etník
a konfliktu fundamentalistického hnutia s vládnymi štruktúrami,
ktoré obvykle v krajinách menej rozvinutého sveta neváhajú na
násilné prejavy odpovedať veľmi drastickými opatreniami. Jedným z príkladov militantného kresťanského fundamentalistického hnutia je Lord’s Resistance Army (LRA) v Ugande, ktorá už
od roku 1988 bojuje proti tamojším vládnym štruktúram s cieľom nastoliť vládu podľa desiatich Božích prikázaní [10]. LRA
bola (a pravdepodobne znova je) paradoxne podporovaná muslimskou sudánskou vládou, ugandská vláda vo svojom konflikte
so Sudánom podporovala Sudanese People Liberation Army (SPLA).
Od svojich počiatkov skupina prekonala značný posun v metodológii, prostriedkoch boja i v obsahu svojho odkazu. Od pôvodného nábožensko-politického zápalu bol v ich motivácii zaznamenaný značný posun smerom k sfére ekonomicko-politickej. Skupina okrem početných útokov proti vojenským a civilným cieľom na území Ugandy a Sudánu smeruje k svojim deklarovaným cieľom metódou frekventovaných únosov detí64.
Silný destabilizačný efekt činnosti LRA v prípade súčasnej darfúrskej krízy je viac než evidentný a len ťažko možno predpokladať jej vyriešenie bez odstránenia hrozby, ktorú LRA predstavuje. Vzhľadom na evidentné nedostatky v politickom živote
Ugandy však je nemysliteľné pokúšať sa aplikovať na tento
a podobné prípady „severoírsku metodológiu“. Nemožno očakávať, že problém LRA či darfúrsky problém bude vyriešený
zvnútra. Absencia zapojenia domácej verejnosti do politického
života a zažitých hodnôt pluralitnej spoločnosti, mocenské spory
medzi Ugandou a Sudánom, ekonomické problémy afrických
krajín a veľmi extrémny charakter používaných metód nutne
vytvárajú potrebu komplexného vonkajšieho stabilizačného zásahu s väčšou účasťou vojenských zložiek.
Podobný charakter ako LRA v posledných rokoch začína nadobúdať aj hnutie okolo Forces Nationales de Libération (FNL)
v Burundi, Tanzánii, Zaire, Rwande a Demokratickej republike
Kongo. Pôvodne hnutie Hutuov, ktoré sa podieľalo na etnickom
násilí šokujúcich rozmerov v Rwande, sa rozptýlilo po okolitých

64Podľa

údajov UNICEF bolo LRA od roku 1988 unesených 10 až 12 000 detí,
ktoré sa v rukách LRA stávajú sexuálnymi otrokmi, obchodným artiklom alebo vojakmi [1].
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65Posledné

roky priniesli
zvýšenú aktivitu FNL – ozbrojené strety medzi FNL
a štátnymi zložkami mali za
následok vyše stotisíc utečencov a obrovské množstvo civilných obetí. Len
v rokoch 2004/2005 boje
medzi FNL a Forces pour la
Défense de la Démocratie
(FDD) spôsobili vnútornú
nútenú migráciu o rozmeroch cca 25 000 ľudí.
Okrem iného sa FNL prihlásila aj k vražde vatikánskeho vyslanca v Burundi
a zodpovedná je aj za masovú vraždu 160 konžských
tutsijských utečencov v Burundi [10].

66Hnutie, ktorého vojenská
zložka nie je príliš početná,
podniká sporadické útoky
proti angolskej armáde
a unáša zahraničných pracovníkov v angolskom ropnom
priemysle. Zaznamenané
boli početné prípady verbovania detí do vojenských
štruktúr FLEC [10].
67Podľa správy WHO z 14. apríla 2005 bolo potvrdených
235 nakazených, z nich 215
chorobe podľahlo [24].
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krajinách, kde sa naďalej sústreďuje na útoky proti Tutsiom
i umierneným Hutuom65. Skutočnosť, že niektoré štruktúry
ozbrojeného hnutia Hutuov získali okrem etnickej aj kresťanskú
motiváciu, je vysoko znepokojujúca najmä so zreteľom na nedávne udalosti v Rwande a eskalujúcu krízu v Darfúre. Blízkosť
fundamentalistického islamu predstavuje pre budúci vývoj situácie eminentnú hrozbu najvyššieho stupňa.
Špecifickú kombináciu spomínaných afrických hnutí predstavuje hnutie Frente de Libertaçăo do Enclave de Cabinda (FLEC)
v Angole. Toto ozbrojené hnutie kombinuje apartheidom
ovplyvnenú nacionalistickú agendu Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola (UNITA), prvok sektárstva (množstvo členov hnutia patrí k Cirkvi zjednotenia – tzv. moonistom) a katolíckeho fundamentalizmu. Oficiálne ciele hnutia zahŕňajú predovšetkým samostatnosť malej angolskej enklávy Cabinda. Hoci
opatrenia angolskej vlády značne decimovali vojenské zložky
FLEC, tvrdosť vojenského postupu a ekonomické problémy
spôsobili rast popularity hnutia66. V súvislosti s nedávnym prepuknutím epidémie vírusu Marburg v Angole67 je nebezpečie,
ktoré FLEC a ďalšia destabilizácia Angoly predstavuje, eminentné – a to nielen pre okolité krajiny.
Keďže situácia na väčšine afrického kontinentu nie je stabilná
a väčšina krajín sa zmieta v ekonomických, bezpečnostných
a politických problémoch, je potrebné brať na zreteľ možnú aktivizáciu fundamentalistických variácií najväčších misijných náboženstiev, ktoré v Afrike pôsobia. Ich vzájomný konflikt by
mohol priliať oheň do plameňov, ktoré zachvacujú krízové africké regióny, predĺžiť a vyhrotiť existujúce konflikty či roznietiť konflikty nové. Politické doktríny, ktoré našli svoju finálnu realizáciu v etnických čistkách počas občianskej vojny v Juhoslávii, boli tvorené komplexnou zmesou historických nárokov,
nacionalistických ašpirácií a očakávaní ako i pestrých psychologických a náboženských prvkov [33]. Nároky náboženskej,
rasovej, kultúrnej a národnostnej exkluzivity strán podieľajúcich
sa na konflikte a nezmieriteľnosť každého takto vytvoreného
ideologického zväzku znásobili ničivosť konfliktu a totálne dehumanizovali metódy boja. Prvky fundamentalizmu na strane
pravoslávnych, katolíkov, muslimov, Srbov, Chorvátov, Bosniakov tak značnou mierou prispeli k šokujúcim následkom
ich stretu.
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Židovský fundamentalizmus
Dalibor PAVOLKA
Ďalším z rodiny fundamentalizmov je židovský fundamentalizmus.
Nedostatok literatúry na Slovensku, ktorá by sa tomuto fenoménu
venovala, neznamená, že fundamentalistické hnutie v židovstve
neexistuje. Preto je snahou tohto príspevku priblížiť čitateľovi aj
tento pól židovského náboženstva.
Ultraortodoxní Židia tvrdia, že ich viera tvorí neprerušenú
reťaz od obdobia, kedy bola Mojžišovi daná Tóra na hore Sinaj.
Rabínsky judaizmus tvrdí, že knihy Hebrejskej Biblie (Stará zmluva) sa vždy šírili aj ústnou tradíciou. Židia ukazujú na text Tóry,
kde sú mnohé slová nezadefinované a mnohé procedúry sú spomenuté bez vysvetlenia alebo inštrukcií – to podľa nich znamená,
že čitateľ má byť oboznámený s detailmi z iných (ústnych) zdrojov. Tento materiál sa súbežne šíril ústnym podaním a poznáme ho
pod názvom Ústna Tóra [1]. V druhom storočí nášho letopočtu
sa tento materiál spojil a vytvoril Mišnu (hebrejsky: opakovanie).
Počas ďalších štyroch storočí tento zákon prešiel diskusiami a debatami v oboch hlavných svetových komunitách (v krajine Izraelu
a Babylonu), komentáre týchto dvoch komunít sa spojili a bol
vytvorený Talmud. Halacha (židovský zákon) je založená na prikázaniach z Tóry, ktoré sú chápané na základe diskusií a debát
obsiahnutých v klasickej rabínskej literatúre, hlavne však v Mišne
a Talmude.
Židovský fundamentalizmus je stručne definovaný ako viera, že
židovská ortodoxnosť, ktorá je založená na babylonskom Talmude
a inej talmudickej a halachickej literatúre, je stále platná a ostane
platná naveky. Židovskí fundamentalisti veria, že samotná Biblia
nie je autoritou, pokiaľ nie je interpretovaná podľa talmudickej literatúry. Židovskí fundamentalisti existujú nielen v Izraeli, ale v každej krajine, v ktorej je početnejšia židovská komunita. V ostatných
krajinách, v ktorých Židia tvoria len malú minoritu celkovej populácie, je dôležitosť fundamentalizmu limitovaná na zhromažďovanie prostriedkov a politickej podpory pre fundamentalistov v Izraeli. V Izraeli je ich dôležitosť väčšia, pretože jeho stúpenci môžu
ovplyvňovať a ovplyvňujú štát v mnohých smeroch. Je však potrebné dodať, že čo do počtu sú židovskí fundamentalisti len marginálnou časťou židovskej koomunity.
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68Guš Emunim (Blok verných) bol založený v roku
1974 ako extrémne protestné hnutie reagujúce na výsledky jomkippurskej vojny.
Aktívne v sedemdesiatych
a osemdesiatych rokoch minulého storočia – pozn. aut.
69Haredim, prídavné meno
Haredi (hebrejsky – bohabojní, bázliví), je nábožensky extrémnejšia (ortodoxnejšia) skupina náboženských Židov, navonok sa
prejavuje nosením vždy
čierneho oblečenia. Ich extrémny tradicionalizmus reflektuje ich orientáciu k modlitbe a dodržiavaniu zvykov.
Haredim vedie k izolácii od
sociálneho a politického
diania. Ich život sa sústreďuje na dodržiavanie tisícok
prikázaní obsiahnutých v halache podľa rabínskej interpretácie – pozn. aut.
70Osobný

rozhovor autora
s Dr. Jonathanom Spyerom,
10. 2. 2005 Oberammergau,
Nemecko.
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V Izraeli je potrebné rozlíšiť medzi politicky aktívnym nacionalistickým Guš Emunim68 a pietistickými ultraortodoxnými skupinami Haredim69. Guš Emunim dnes už ako hnutie neexistuje70,
ale jeho názory sú aj v súčasnosti reflektované mnohými Židmi.
Podobne ako fundamentalizmus kdekoľvek inde, aj židovský fundamentalizmus sa snaží znovu nastoliť ideálnu, vysnívanú minulosť.
Ak by sa to niekedy podarilo, Izrael považovaný za baštu demokracie na Strednom východe by už pravdepodobne takým nebol. Pretože vo svojej dokonalej forme by židovské kráľovstvo, ktoré by
vzniklo na území Izraela, zaviedlo prísnu Božiu suverenitu nad konceptmi ako sú ľudská vôľa, občianske alebo ľudské práva. Kráľovstvo by bolo spravované na základe halachy, kde by boli rabíni jej jediní interpretátori. Klerici by boli v každej verejnej a súkromnej
inštitúcii, kde by dohliadali na dodržiavanie halachy. [3] Monarcha by
bol vybraný rabínmi a Knesset by bol nahradený Sanhedrinom
(najvyššou súdnou, eklektickou a administratívnou radou). Muži
a ženy by boli segregovaní na verejnosti a striedmosť ženského obliekania by bola vymáhaná zákonom. Cudzoložstvo by sa trestalo
smrťou, takisto aj porušenie Sabatu. Podľa halachy by bol každý priestupok nežida voči Židovi trestaný tvrdšie ako priestupok Žida voči
nežidovi [3]. Všetky formy modloslužby, ale hlavne kresťania (tradiční muslimovia nie sú považovaní za modloslužobníkov) by boli
podľa slov rabína Ovadia Yossefa vyhladení [3].
Fundamentalisti sú zlúčení v mnohých sektách, ktoré navzájom
veľmi vášnivo diskutujú o svojich doktrínach, ale zhodujú sa na
jednej eschatologickej pravde: pri príchode Mesiáša sa židovské
kráľovstvo pozdvihne a dvakrát zničený Chrám bude obnovený na
mieste, kde stojí tzv. Skalný dóm a mešita al-Aksá. Fundamentalistická škola Hanedim verí, že Mesiáš sa zjaví vo vhodnom čase a že
milénium (koniec dní) príde milosťou samotného Boha. Strana Šás
je najväčším politickým komponentom tejto školy. Ich pozícia súvisí s tradičným náboženským konzervativizmom, ktorý je historicky v protiklade s celou ideou sionizmu, imigrácie do Palestíny
a zriadenia židovského štátu.
Iná škola tvrdí, že príchod Mesiáša sa môže urýchliť ľudskou
činnosťou. V skutočnosti „mesiášska doba“ už nastala. Tento mesiášsky fundamentalizmus je podporovaný Národnou náboženskou stranou (NRP, hebrejsky: Mafdal) a jej nasledovníkmi – osadníkmi Guš Emunim, ktorí v strane dominovali. Jej prívrženci sú
ochotní konať vo svete, hoci je hriešny a tak ho chcú posvätiť. Na-
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vonok sa dajú rozlíšiť tým, že okrem moderného obliekania nosia
aj symbolickú jarmulku.
Pohľad Guš Emunim na demokraciu a vládu zákona bol dvojzmyselný. V princípe mala byť demokracia nahradená teokraciou
podľa halachy, ale to sa nemusí stať hneď. Ak si izraelská vláda splní
svoje povinnosti – osídlenie všetkej pôdy a žiadne územné ústupky Arabom – potom demokracia a súčasný právny systém môže aj
naďalej fungovať. Ale ak vznikne konflikt medzi demokraciou
a sionizmom (ŕ la Guš Emunim), potom má sionizmus prednosť
a extralegálna činnosť je legitímna. Moderný židovský štát nebol
podľa ideológov Guš Emunim založený preto, aby vznikla pod
slnkom ďalšia demokracia. Dvetisíc rokov po jeho zničení bol obnovený len pre jeden účel – spasiť národ, eventuálne svet.
Vznik Guš Emunim nie je mesianistickou odozvou na zázrak
šesťdňovej vojny, je to skôr reakcia na sionistickú sekularizáciu
dvetisícročného sna – vytvorenie židovského Eretz Jisrael. Kým
bola izraelská verejnosť oduševnená pôvodným sionizmom, úloha náboženstva bola marginálna, ale ústup svetského sionizmu
v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia vytvoril veľké vákuum. Bolo len otázkou času, kedy a čím sa toto vákuum zaplní.
V politickej sfére existuje presvedčenie, že Židia sa môžu v domácej či zahraničnej politike správať ako chcú, pretože príchod
Mesiáša je blízko. A keď príde Mesiáš, niet sa čoho obávať, pretože vykúpi Židov zo všetkých prípadných nezdarov a dá Izraelu
konečné víťazstvo. Táto mesiášska myšlienka slúži fundamentalistom ako druh poistky proti všetkým komplikáciám a obavám,
že realita môže zablokovať cestu k vytúženému cieľu. Pre mnohých nábožných Židov je úspech sionizmu znakom, že vykúpenie už začalo.
Pre Guš Emunim sa stalo celoživotným poslaním zabezpečiť, aby
sa okupované územia Západného brehu a Pásma Gazy trvalo začlenili do štátu Izrael a tak urýchlili naplnenie osudu Židov. Pre
väčšinu aktivistov toto zahrňuje židovskú suverenitu nad celou biblickou Krajinou Izraela, nahradenie západnej liberálnej demokracie
židovskými autentickými formami vlády, postavenie Chrámu v Jeruzaleme a implementovanie Bohom určeného, hoci dlho odkladaného mesiášskeho vykúpenia.
Fundamentalisti predpokladajú, že priama politická činnosť je
spôsob, ako dosiahnuť rýchlu transformáciu izraelskej spoločnosti
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podľa nekompromisných Božích imperatívov. Preto musia byť
chápaní ako radikálne odlišní od pietistických, zväčša nesionistických ultraortodoxných Židov, ktorých viera vedie k odčleneniu sa
od spoločnosti a politickej činnosti a k obrane ich izolácie.
Hoci má židovský fundamentalizmus na území Izraela veľa podporovateľov, nie je zanedbateľné ani množstvo ľudí odporu. Židovská opozícia židovského fundamentalizmu prudko vzrástla po
vražde Jicchaka Rabina71, keď mnohí Izraelčania začali vnímať
zvyšujúci sa počet sympatizantov NRP v armáde ako hrozbu pre
bezpečnosť štátu Izrael.
Amos Oz, známy izraelský autor, volá izraelských extrémistov
„Hizballáh v jarmulkách“. Tvrdí, že Rabinova smrť ho presvedčila, že „skutočná vojna na Strednom východe už nie je medzi Arabmi a Židmi, ale medzi fanatikmi oboch vier a ostatnými ľuďmi
Stredného východu, ktorí chcú nájsť nejaký rozumný kompromis.“
[2] Budúcnosť židovského fundamentalizmu je veľmi riskantné
predpokladať. Je nutné si však všímať, aký veľký politický vplyv
v krajine majú a budú mať fundamentalistické skupiny v Izraeli
a ako dokážu presadiť plnenie svojich požiadaviek v politickom
systéme. Momentálne vládnuca strana Likud v minulosti odporovala akémukoľvek teritoriálnemu ústupku. Ochota izraelského
premiéra Šarona stiahnuť sa z Gazy narazila na odpor v jeho vlastnej strane, ale podľa toho, že sa mu podarilo túto časť agendy presadiť, možno usudzovať, že dosah radikálnej pravice na dnešnú
izraelskú politiku je malý až bezvýznamný. Ariel Šaron dokáže bojovať a zvíťaziť nad stúpencami Guš Emunim v Likude a aj v Knessete. Effi Eitam, jeden z najprominentnejších stúpencov prúdu Guš
Emunim nedávno vystúpil z NRP, pretože podľa neho strana
nehrala aktívnu rolu v boji proti plánu stiahnutia sa z Gazy. Ultrapravicová strana Meira Kahaneho je ilegálna a jej členov je veľmi
málo na to, aby dokázali efektívne zabrániť procesu stiahnutia sa
z Gazy. Pre osadníkov Judska, Samárie a Gazy je problém anexie
alebo evakuácie existenčným. Preto nie je prekvapením, že práve
oni sú najodhodlanejší z tábora extrémnej pravice. Avšak väčšinu
populácie (56 %) Izraela tvoria nenáboženskí Židia, ktorí len veľmi
zriedka navštevujú synagógy. [6]
Existujú sekulárni členovia Likudu a pravicoví Židia, ktorí sú
proti plánu stiahnutia sa kvôli historickým a bezpečnostným dôvodom. Rovnako existujú nábožensky založení ľudia, pre ktorých
suverénna kontrola území Krajiny Izrael má malú alebo žiadnu
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dôležitosť. Ale tvrdé jadro opozície proti stiahnutiu sa z pásma
Gazy a častí Západného brehu sa nachádza medzi náboženskými
nacionalistami. Proti plánu stiahnutia sa je v súčasnosti maximálne
jedna štvrtina72 populácie Izraela. Podľa Šin Bet [4], aktivity extrémnej pravice eskalujú po zverejnení Šaronovho plánu na stiahnutie.
Práve plán stiahnutia sa z okupovaných území môže opäť viesť
k útokom židovských radikálnych skupín proti establishmentu
v Izraeli.

Hinduistický fundamentalizmus
Dalibor PAVOLKA
V súčasnej vojne proti terorizmu, ktorú vedú USA, sa do popredia
dostáva islamizmus v južnej Ázii a na Strednom Východe. No
prehliada sa dramatický nárast hinduistického nacionalizmu, ktorý
sa prejavuje násilnosťami proti náboženským menšinám a nižším
kastám (muslimom, kresťanom a dalitom73). Rashtriya Swayamsevak
Sangh (RSS) [9], Vishwa Hindu Parishad (VHP) [11], Bajrang Dal [1]
a iné hinduistické extrémistické organizácie známe pod spoločným
názvom Sangh Parivar (hinduistická fundamentalistická rodina organizácií), používajú náboženstvo na podnecovanie komunálneho
násilia a snažia sa smerovať všetky svoje aktivity smerom k ultrapravicovému, nesekulárnemu a nedemokratickému nacionalizmu
v Indii. Jana Sangh Party vznikla v roku 1951 ako politické krídlo
RSS, no v roku 1980 bola nahradená Bharatiya Janata Party (BJP) [2].
Hinduistický extrémizmus, podobne ako iné xenofóbne hnutia,
funguje na základe starostlivo vypracovaných exkluzívnych princípov, podľa ktorých je každý nehinduista alebo odpadlík od hinduizmu považovaný za zradcu hinduizmu a stáva sa druhoradým
občanom.
Medzi hindmi vznikli dve hlavné hnutia ako reakcia na koloniálnu správu: modernisti a „buditelia“ [10]. Prvé hnutie chcelo v princípe adaptovať západné modely politickej a sociálnej zmeny v Indii, no druhé hnutie sa chcelo navrátiť ku koreňom, k hindskej
minulosti. Ideológia Hindutvy (Hnutie pre obrodenie hindov) je politická stratégia, ktorá vychádza z učenia zakladateľov RSS. RSS je
najvýznamnejšia z množstva organizácií, ktoré pokladajú Indiu za
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Hindu rashtra (hinduistický štát). Sú presvedčení, že všetci Indovia
sú potomkami hindov, a tí, ktorí sú kresťania alebo muslimovia,
konvertovali na cudzie náboženstvá a musia akceptovať primát ich
hinduistického dedičstva. Podľa RSS lídri indického nacionalistického hnutia a lídri samostatnej Indie zlyhali pri vytvorení štátu
založenom na hinduistickej kultúre. RSS bola inšpirovaná životom
a dielom Adolfa Hitlera. Ako Hitler, aj oni verili okrem iného aj
v rasovú nadradenosť. Semitov a iné nehinduistické rasy považovali za druhotriednych podradných ľudí so žiadnymi právami na
občianstvo.
Hinduistickí nacionalisti vnímajú tri kľúčové elementy, ktoré sú
potrebné pre rozvoj hinduistickej komunity. „Hindština, hinduizmus,
Hindustan“ znel sloganom ich znovuzrodených nacionalistických
pocitov [7, s. 546]. Udalosti, ktoré viedli k rozdeleniu subkontinentu v dôsledku nezávislosti, hinduisticko-muslimské nepokoje, následné cezhraničné presuny obyvateľov a zavraždenie Gándhího
hinduistickým fundamentalistom boli katalyzátormi, ktoré pretvorili hinduistický nacionalizmus do konkrétneho tvaru. Presvedčenie, že Gándhí inklinoval k muslimskej menšine, bolo ťažko stráviteľné hinduistickými nacionalistami. Byť majoritnou komunitou
pre nich znamenalo obsadenie najvyšších pozícií, obzvlášť po dlhoročnom podriadení cudzím vládcom.
Až po osemdesiate roky minulého storočia bol dopad hinduizmu na politickú situáciu v Indii len mierny, hoci v Indii sa až
80 % populácie hlásilo k tomuto náboženstvu. Politické strany pri
moci sa snažili o zachovanie sekulárnej demokracie. Napätie medzi hindmi, muslimami a kresťanmi bolo normálnou súčasťou
života v Indii. Od konca osemdesiatych rokov boli hinduistické
nacionalistické strany medzi obyvateľstvom Indie čoraz obľúbenejšie [4, s. 3 – 10].
Hoci hinduistické nacionalistické organizácie boli aktívne v niektorých častiach Indie od získania nezávislosti, nárast ich členskej
základne a rastúca popularita bola úzko spojená s nárastom aktivít
islamských fundamentalistov a vice versa. Muslimsko-hindské
nepokoje sa objavili ojedinele a boli výsledkom lokálneho napätia,
ktorého sa dopúšťali jednotlivci s cieľom získať pre seba politické
a ekonomické výhody [8]. Etnické čistky hindov v Kašmíre a tamojšie násilie značne ovplyvnilo hinduistických nacionalistov. To viedlo
k nepokojom v meste Ajódhja (severoindický štát Utarpradéš), ktoré
je jedno z najposvätnejších miest hinduizmu a považuje sa za ro622
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disko boha Rámu, uctievanej inkarnácie veľkého boha Višnu. Poniektorí tvrdia, že hinduistický chrám zasvätený Rámovi stál presne
na mieste, kde stála mešita Babri. Bola to presne táto myšlienka,
ktorá 6. decembra 1992 viedla tisíce hindov, aby prekonali policajné
a armádne kordóny a rozobrali túto mešitu kameň po kameni. Počas
týchto nepokojov bolo zabitých asi 1 100 ľudí, väčšinou muslimov
[8]. Polícia zasiahla proti muslimom protestujúcim proti zničeniu
mešity. Pálila muslimské domy a strieľala do davu protestujúcich.
Hindov, ktorí podporovali zničenie mešity, polícia nechala na pokoji. Niektorí hindskí extrémisti útočili na muslimské domácnosti spolu
s políciou [6]. V priľahlom meste Mathura stojí mešita na mieste,
ktoré sa považuje za rodisko boha Krišnu. Na rieke Ganga v meste
Varánásí, najsvätejšom zo svätých miest hinduizmu, stojí iná mešita
na mieste, ktoré sa asociuje so samotným bohom Šivom. Nasledovali náboženské čistky v Bombaji, rabovanie a pálenie muslimských obchodov, domov a mešít bolo bežnou praxou. Muslimské
ženy a dievčatá boli znásilnené a potom upálené.
Po tom, ako sa BJP dostala k moci na federálnej úrovni v marci
roku 1998, bolo ohlásených mnoho útokov na kresťanské školy,
misionárov, kňazov a mníšky. Dôvodom bola, okrem iného, aj práca kresťanských inštitúcií v zdravotníctve, školstve a ekonomickom
pozdvihnutí dalitov. Vyššie kasty v Indii majú v dalitoch zdroj lacnej pracovnej sily, a preto sa kresťanské aktivity stali motívom ich
propagandy. Obviňovali kresťanov z násilného obracania na vieru.
Následne VHP začala hľadať podporu na schválenie zákona,
zakazujúceho násilné obracanie na vieru. To bolo v súlade s myšlienkou „znovuobracania“ týchto kást na hinduizmus a používanie
ich na protikresťanské a protimuslimské aktivity.
Násilie proti celým komunitám je možné aj kvôli ich démonizácii
v školách. Po celej Indii existuje sieť škôl, ktorá je spravovaná hinduistickými nacionalistami (s podporou vlády), kde sa už v mladom
veku vštepuje deťom náboženská intolerancia [3]. Islam a kresťanstvo sú predstavované ako nepriatelia, ohrozujúci integritu
Indie, a náboženstvá cudzích votrelcov. Tento prístup legitimizuje
násilie páchané na kresťanoch a muslimoch.
RSS má asi 300 000 lokálnych buniek akýchsi klubov shakha,
organizovaných podľa princípu, že len militantné a mocné hinduistické hnutie môže čeliť nástrahám z vonku. Shakhy regrutujú mladých chlapcov a mužov, ktorý podstupujú tvrdý fyzický výcvik a sú
vzdelávaní ideológiou hindutvy.
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V srdci prehlbujúceho sa konfliktu medzi nukleárnymi zbraňami vyzbrojenými Indiou a Pakistanom je náboženská militantnosť.
Islamské militantné skupiny, ktoré Pakistan buď podporuje, alebo
proti nim nezakročuje, zaútočili na indický parlament v decembri
2001 a stoja za mnohými útokmi a obeťami na spornom území
Kašmíru. Na druhej strane je hinduistická militantnosť, ktorá má
úzke kontakty s indickou vládou a stojí za hindo-muslimskými konfliktmi v regióne, ktoré podkopávajú indickú sekulárnu demokraciu. Neúmyselne tak ďalej radikalizuje islam v južnej Ázii. Hoci je
indická ústava založená na náboženskej nestrannosti, pravicový
hinduizmus získaval čoraz väčšiu moc v deväťdesiatych rokoch
minulého storočia. Po voľbách v roku 1999 sa BJP stala víťaznou
stranou a pravicový hinduizmus mal značnú politickú podporu.
V decembri 2002 vyhrala BJP s veľkým náskokom voľby v indickom štáte Gudžarát. Po tomto víťazstve sa generálny sekretár
VHP Praveen Togadia vyjadril: „Môžeme očakávať Hindu Rashtra do
dvoch rokov...potom zmeníme históriu Indie a geografiu Pakistanu“ [5].
Vo voľbách v roku 2004 BJP len tesne prehrala.

Záver
Hrozby predstavované fundamentalistickými hnutiami siahajú od
latentného a nie vždy očividného nebezpečenstva v rovine vnútroa zahraničnopolitickej až po teroristické prejavy veľkého rozsahu či
hrozby devastujúcej občianskej vojny najmä v menej rozvinutých
krajinách a v krízových regiónoch. Militarizácia a radikalizácia veriacej populácie v krízovom regióne v dôsledku násilia zo strany
vlády, humanitárnej krízy či v dôsledku stretu s iným konfesne
alebo etnicky motivovaným hnutím predstavuje problém bez
ohľadu na to, o ktoré náboženstvo sa jedná. Motorom vývoja fundamentalizmu a jeho nebezpečných prejavov pritom nie je samotná podstata náboženského učenia, ale jeho pestré deviácie vznikajúce v reakcii na modernitu či rôzne formy spoločenskej krízy.
Skĺbenie náboženského, etnického a kultúrneho fundamentalizmu
vytvára veľmi nebezpečný totalitný zväzok v ostrom konflikte
s celým svojim okolím. Stret viacerých takýchto zväzkov býva obzvlášť násilný, krutý a devastujúci. Démonizácia a glorifikácia
ktoréhokoľvek z náboženstiev v politických prejavoch nutne vedie
k polarizácii a intenzifikácii síl pôsobiacich v konkurenčnom vie624
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roučnom (ideologickom) prostredí a tým k zníženiu bezpečnostnej
stability. Kombinácia náboženského fundamentalizmu s inými formami fundamentalizmu či extrémnych ideológií má tendenciu znásobovať rozsah a meniť charakter hrozby. Takouto hrozbou je
v súčasnosti predovšetkým bujnejúci salafistický islamský džihádizmus, ktorého prvky sa objavujú vo väčšine oblastí postihnutých
vlečúcim sa nábožensko-etnickým konfliktom, v ktorom je prítomný islamský prvok. Treba však pripomenúť, že táto skutočnosť je
len jedným z dôsledkov dlhodobého neriešenia, resp. nesprávneho
riešenia problémov v krízových oblastiach a násilné prejavy u ostatných náboženských a etnických skupín jednoznačne ukazujú, že
nezostanú za džihádizmom pozadu.
ZDROJE
Islamský a kresťanský fundamentalizmus
[1] Ali, Tariq: The Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modernity,
Verso: Londýn 2002.
[2] Barša, Pavel: Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur?,
Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno 2001.
[3] Benard, Cheryl: Civil Democratic Islam. Partners, Resources and Strategies,
RAND Corporation: Santa Monica 2003.
[4] Central Asia: Islam and the State, ICG Asia Report No. 59, Brusel 10. júl
2003.
[5] Encyclopaedia of Islam, Koninklijke Brill NV: 1999 Leiden.
[6] Hizballah Program, http://www.ict.org.il/Articles/Hiz_letter.htm.
[7] Hizb at-Tahrír, http://www.hizb-ut-tahrir.org/english/english.html, 1. 5.
2005.
[8] Hunsberger, Bruce – Pratt, Michael – Pancer, S. Mark: Religious
Fundamentalism and Integrative Complexity of Thought: A Relationship for
Existential Content Only?, in: Journal for the Scientific Study of Religion,
December 1994, 33/4,
http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=aph&an=95011919
55, 18. 3. 2005.
[9] Hylarides, Peter C.: Multiculturalism in the Netherlands and the Murder of
Theo van Gogh, in: Contemporary Review s. 73 – 78.
[10] Jane's World Insurgency and Terrorism: Groups,
http://80-jtic.janes.com.proxy.www.merln-europe.org/docs/jtic/groups_main.jsp?&showLetters=true, 1. 3. – 1. 6. 2005.
[11] Khamidov, Alisher: Countering the Call: The U. S., Hizb-ut-Tahrir and
Religious Extremism in Central Asia, The Saban Center for Middle East
Policy at the Brookings Institution: Washington, D. C. 2003.
[12] Kol. aut.: The Muslim World after 9/11, RAND Corporation: Santa Monica
2004.

625

4

VII. KAPITOLA – Fundamentalizmus

[13] Kol. aut.: Zápas o novodobý stát v islámském světě. Od mešity k parlamentu, Academia: Praha 1989.
[14] Kropáček, L.: Duchovní cesty islámu, Vyšehrad: Praha 2003.
[15] Kropáček, L.: Islámský fundamentalismus, Vyšehrad: Praha 1996.
[16] Marburg hemorrhagic fever in Angola – update 12,
http://www.who.int/csr/don/2005_04_14a/en/, 14. 4. 2005.
[17] Marty, Martin E. – Appleby, Scott R., eds.: Fundamentalisms Comprehended, The University of Chicago Press: Chicago a Londýn 2004.
[18] Marty, Martin E. – Appleby, Scott R., eds.: Fundamentalisms Observed, The
University of Chicago Press: Chicago a Londýn 1994.
[19] Muslim Brotherhood Movement, http://www.ummah.org.uk/ikhwan, 3. 5.
2005.
[20] Nesser, Peter: Post-Millenium Patterns of jihadist terrorism in Western
Europe, Part I,
http://80-www4.janes.com.proxy.
www.merln-europe.org/subscribe/jtic/doc_view_news.jsp?K2DocKey=/content1/janesdata/mags/jtic/history/jtic2005/jtic0805.htm@current&Pr
od_Name=JTIC&QueryText=&group=Moroccan+Islamic+Combatant
+Group+%28GICM%29%3B+Groupe+Salafiste+pour+la+Predicatio
n+et+le+Combat+%28GSPC%29%3B+Groupe+Islamique+Armee+
%28GIA%29%3B+Al-Qaeda.
[21] Oliver, Haneef James: The ‚Wahhabi’ Myth. Dispelling Prevalent Fallacies
and the Fictitious Link with Bin Laden,
[22] Political Research Associates: Eric Rudolph,
http://www.publiceye.org/rightist/rudolph.html#ci, 17. 2. 2005.
[23] Schick, Carol – Jaffe, JoAnn, Watkinson, Ailsa M., eds.: Contesting Fundamentalisms, Fernwood Publishing: Halifax 2004.
[24] Shaheen, Jack G.: Arab and Muslim Stereotyping in American Popular
Culture, 15. 3. 2005.
[25] Shariati, Ali: Man and Islam: „The Free Man and the Freedom of Men“.
Jihad and Shahadat,
http://www.iranchamber.com/personalities/ashariati/works/free_man_freed
om_man.php, 16. 5. 2005.
[26] Shariati, Ali: Reflections of Humanity,
http://www.iranchamber.com/personalities/ashariati/works/reflections_of_
humanity.php, 9. 5. 2005.
[27] The Fundamentals: A Testimony to the Truth,
http://www.xmission.com/~fidelis/, 15. 3. 2005.
[28] Wrighton, Basil: Roman protestants,
http://www.sspx.org/miscellaneous/roman_protestants.htm, 21. 3.
[29] Yom, Sean L.: Islam and Globalization: Secularism, Religion, and Radicalism, in: Internationale Politik und Gesellschaft 4/2002, s. 84 – 109.
Židovský fundamentalizmus
[1] Avichail, E.: Judaizmus. Uniapress international, Bratislava, 1997, s. 28.
[2] Brownfeld, A.C.: Mirror-Image Jewish and Islamic Religious Extremists
Threaten Israel’s Movement Toward Peace, in: http://www.washingtonreport.org/backissues/0199/9901078.html, 29. 11. 2004.

626

Ľubomír LUPTÁK, Dalibor PAVOLKA

4

[3] Hirst, D.: Pursuing the Millennium,
http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20040216&s=hirst, 20. 12.
2004.
[4] Jane’s Terrorism and Insurgency Centre: Jewish Extremist Groups,
http://80-www4.janes.com.proxy.
www.merln-europe.org/subscribe/jtic/doc_view_events.jsp?K2DocKey=/content1/janesdata/binder/jwit/jwit0131.htm@current&Prod_Name=J
WIT&QueryText=&group=Jewish+Extremist+Groups, 21. 3. 2005.
[5] Rabbi Eliezer Melamed: The Torah on „Unilateral Disengagement“,
http://www.yeshiva.org.il/midrash/Shiur.asp?ID=2342, 10. 1. 2005.
[6] Wald K. D., Martinez M. D.: Jewish Religiosity and Political Attitudes in the
United States and Israel. Political Behavior, Vol. 23, No. 4, December
2001.
Hinduistický fundamentalizmus
[1] Bajrang Dal, http://www.hinduunity.org/bajrangdal.html, 1. 2. 2005.
[2] BJP, http://www.bjp.org, 1. 2. 2005.
[3] Frontline: A spreading network,
http://www.flonnet.com/fl1523/15230100.htm, 10. 1. 2005.
[4] Hansen, T.B.: The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in
Modern India, Princeton University Press: Princeton, N.J. 1999, s. 3 – 10.
[5] 'Hindu Rashtra' in two years: Togadia,
http://www.rediff.com/election/2002/dec/15guj13.htm, 4. 2. 2005.
[6] Human rights watch, India: Communal Violence and the Denial of Justice,
http://www.hrw.org/reports/1996/India1.htm, 4. 2. 2005.
[7] Marty, M.E., Appleby, R.S.: Fundamentalisms and Society: Reclaiming the
Sciences, the Family and Education, Chicago, University of Chicago Press,
1993, s. 546.
[8] Ninian, A.: Hindu and Muslim strife in India, Contemporary Review, Jún
2002.
[9] RSS, http://www.rss.org, 1. 2. 2005.
[10] Tamminen, T.: Hindu Revivalism and the Hindutva Movement,
http://www.abo.fi/comprel/temenos/temeno32/tamminen.htm, 2. 2. 2005.
[11] VHP, http://www.vhp.org, 2. 2. 2005.

627

4

628

VII. KAPITOLA – Fundamentalizmus

V

Organizovaný zločin
Karol MURDZA

Úvod
Všeobecné tendencie vývoja organizovaného zločinu v Európe
Spoločenské determinanty aktivizácie organizovaného zločinu na Slovensku
Hlavné oblasti pôsobenia organizovaného zločinu
Nelegálna migrácia a „čierny“ obchod s ľudskými bytosťami
Nezákonné obchodovanie s drogami
Finančná kriminalita a vybrané druhy ekonomickej trestnej činnosti
Organizované lúpeže, krádeže a nelegálne obchodovanie s rôznymi komoditami
Záver

Úvod
Organizovaný zločin je, aj napriek intenzívnemu boju medzinárodného spoločenstva proti jednotlivým jeho formám, naďalej považovaný za globálnu bezpečnostnú hrozbu, ktorá podkopáva politické, ekonomické a sociálne základy fungovania
všetkých štátov na celom svete vrátane štátov EÚ a SR. Možnosť dosahovať vysokú mieru zisku s minimálnou mierou rizika
(„high profit – low risk“) je elementárnou podmienkou a pretrvávajúcou tendenciou úspešného fungovania organizovaného zločinu v ktorejkoľvek krajine sveta. Žiadne iné hranice týkajúce sa
národnostných, náboženských, etických či právnych špecifík
charakterizujúcich celkovú kultúrnu vyspelosť jednotlivých štátov nie sú v tomto smere rozhodujúce. Organizovaný zločin
hľadá živnú pôdu tak v bohatých a demokraticky vyspelých štátoch, ako aj v krajinách s nižšou životnou úrovňou a menej
bohatou demokratickou tradíciou. Sieť medzinárodného organizovaného zločinu tak obopína celý svet. SR sa síce bezprostredne nenachádza v epicentre záujmov medzinárodného organizovaného zločinu, ale napriek tomu je súčasťou tejto globálnej
siete a jej prieniky sa špecifickým spôsobom prejavujú aj na
našom území.

629

5
74Na

základe komparatívnej
analýzy, ktorú uskutočnil v roku 2004 Úrad špeciálneho
koordinátora Paktu stability
pre juhovýchodnú Európu v spolupráci s Výskumným centrom transnacionálnej kriminality v Taliansku a Katolíckou univerzitou „Del Sacro
Cuore di Trento“ v 14 vybraných krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, bola infiltrácia organizovaného zločinu indikovaná v nasle-dujúcich sektoroch ekonomiky:
služby zabezpečujúce tzv.
„nočný život“ (Nightlife Services), predaj nehnuteľnosti,
finančný sektor, turizmus;
prevádzkovanie kasín, zaobstarávanie, sektor staveb-níctva, právnické profesie [6,
s. 415].

75Bezpečnostné orgány v EÚ
v roku 2003 evidovali približne 4 000 organizovaných zločineckých skupín s odhadovaným počtom 40 000
osôb [5, s. 8]. V krajinách V4
sa odhaduje pôsobenie nasledujúceho počtu skupín organizovaného zločinu (OZ):
Počet skupín OZ:
Česká republika: 20 – 50
Maďarsko: viac ako 50
Poľsko: viac ako 50
SR: 20 – 30
Početnosť skupiny:
Česká republika: 10 – 30
Maďarsko: 20 – 50
Poľsko: 10 – 20
SR: 10 – 20
[6, s. 416]
76Polícia

tohto roku zverejnila počty osôb v jednotlivých
zločineckých skupinách. V regióne „Vý¬chod“ eviduje 86
osôb (66 stálych členov a 20
externých členov), v regióne
„Stred“ 62 osôb (50 stálych
členov a 12 externých členov) a v regióne „Západ“ 52
osôb (všetko stáli členovia).
Keďže v Bratislave dochádza
k najväčšej mobilite medzi
zločineckými skupinami, polícia iba odhaduje, že ich po-
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Všeobecné tendencie vývoja organizovaného
zločinu v Európe
Pre súčasný vývoj medzinárodného organizovaného zločinu je príznačný trend vysokej flexibility, adaptability a diverzifikácie [5, s. 7].
Najmä v Európe sa organizovaný zločin veľmi pohotovo prispôsobuje prevládajúcim integračným, spoločensko-politickým, ekonomickým a technologickým procesom, pričom neustále zdokonaľuje osvedčené metódy násilia, podvodov, korupcie a vydierania.
Zločinecké skupiny sa prestávajú špecializovať iba na jeden druh
páchania trestnej činnosti (napr. nelegálny obchod s drogami) a čoraz viac sa orientujú na multi-kriminálne pôsobenie vo viacerých oblastiach: pašovanie tovaru, nelegálnu migráciu, organizovanie prostitúcie atď.
Široké portfólio kriminálnych aktivít („wider crime portfolio“) umožňuje expanziu a infiltráciu74 organizovaného zločinu do rôznych sfér
spoločenského života, v ktorých je väčšia pravdepodobnosť vysokého zisku. Zločinecké organizácie okrem ilegálnych aktivít uskutočňujú aj „počestné“ obchody, vytvárajú tzv. „krycie“ firmy, ktoré
im poskytujú dokonalé alibi na znemožnenie ich odhalenia. Spomínaná diverzifikácia a expanzia sa prejavuje zvýšeným záujmom organizovaného zločinu o profesionálnych expertov a externých spolupracovníkov. Tento trend naznačuje, že kriminálne prostredie
síce disponuje veľkým množstvom peňazí, ale chýbajú mu kvalifikovaní odborníci najmä z oblasti finančníctva, daňového poradenstva,
legislatívy, ale aj využívania nových informačných technológií (IT).
Najmä v poslednom období sa organizovaný zločin začal etablovať do tzv. „kybermafie“, ktorá sa usiluje získavať skúsených programátorov, „crackerov“ a „hackerov“, aby s ich pomocou mohla
páchať sofistikované podvody a krádeže.
Z kvantitatívneho hľadiska nebol v Európe, najmä v stredoeurópskom regióne zaznamenaný výraznejší úbytok či dramatickejší nárast počtu organizovaných zločineckých skupín.75 Na území SR bolo v roku 2004 evidovaných 22 zločineckých skupín
páchajúcich prevažne násilnú, majetkovú a ekonomickú kriminalitu. Ďalších 56 zločineckých skupín organizovalo prevádzačstvo.
Prijatými opatreniami sa polícii podarilo rozložiť 16 zločineckých
skupín organizujúcich prevádzačstvo a čiastočne rozložiť 2 zločinecké skupiny páchajúce násilnú, majetkovú a ekonomickú kriminalitu.76
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V páchaní zločinov vo väčšine členských štátov EÚ dominujú
miestne (autochtónne) skupiny, ktoré sú usadené predovšetkým v krajinách ich pôvodu, na vlastnom teritóriu, v ktorom sa najlepšie
orientujú v ekonomických, kultúrnych a legislatívnych otázkach.
Najstabilnejšiu pozíciu si autochtónne skupiny dlhodobo udržiavajú v Taliansku, kde veľmi efektívne fungujú tradičné spoločenstvá
sicílskej Mafie, neapolskej Camorry, či kalábrijskej ´Ndranghetty.
Porovnateľnú pozíciu autochtónnych skupín EÚ v „crime industry“
majú len holandské drogové zločinecké skupiny, ktoré sú hlavnými
producentmi syntetických drog na európskom trhu.
Na pozadí neustále sa prehlbujúcej politickej, bezpečnostnej
a ekonomickej európskej integrácie sa prehlbuje spolupráca aj so
zločineckými skupinami, ktoré nepochádzajú z prostredia EÚ.
Najčastejším dôvodom je vymedzenie sfér vplyvu a flexibilná výmena know-how potrebného na páchanie trestnej činnosti. Najpočetnejšie neautochtónne zločinecké skupiny v EÚ sú z radov etnických
Albáncov, Číňanov a Rusov. Dominantné postavenie si vo všetkých
krajinách EÚ aj naďalej uchovávajú „ruskojazyčné“ skupiny, z ktorých iba niektoré majú homogénnu etnickú základňu: napr. Čečenci,
Azerbajdžanci, Gruzínci a Inguši. Ruský organizovaný zločin tradične zastrešuje v Európe najširšiu škálu nelegálnych aktivít. Po vstupe Lotyšska a Litvy do EÚ začali Rusi vyhľadať nové príležitosti
a „obchodné“ kontakty za aktívnej spolupráce občanov pobaltských krajín. Výraznou mierou sa to v roku 2004 prejavilo v pašovaní väčšieho množstva cigariet do EÚ, prevažne do severských krajín a Veľkej Británie. Okrem uvedených skupín pôsobia na teritóriu
EÚ prevažne rumunské, bulharské, turecké, kurdské, nigérijské, marocké,
kolumbijské, pakistanské a indické organizované zločinecké skupiny.
Sporadické konflikty znepriatelených skupín v niektorých metropolách (napr. výbuch pri kasíne izraelského klanu Abutbulovcov
v centre Prahy v auguste 2004) signalizujú verejnosti pôsobenie pomerne málo známych skupín izraelského organizovaného zločinu.

Spoločenské determinanty aktivizácie
organizovaného zločinu na Slovensku
Rok 2004 bol z hľadiska vývoja bezpečnostného prostredia charakteristický viacerými zmenami, ktoré otvorili nové možnosti boja
proti organizovanému zločinu, ale zároveň priniesli aj nové výzvy,

čet je 185 osôb. V zločineckých skupinách organizujúcich prevádzačstvo polícia
eviduje 322 stálych členov
z celého územia SR [11, s. 10].
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krajín EÚ v celosvetovom rebríčku a dosiahnutá hodnota CPI: 1. Fínsko
(9,7); 3. Dánsko (9,5); 6. Švédsko (9,2); 10. Holandsko
(8,7); 11. Veľká Británia (8,6);
13. Luxembursko a Rakúsko
(8,4); 15 Nemecko (8,2);
17. Írsko a Belgicko (7,5);
22. Francúzsko a Španielsko
(7,1); 25. Malta (6,8); 27. Portugalsko (6,3); 31. Slovinsko
a Estónsko (6,0); 42. Taliansko a Maďarsko (4,8); 49. Grécko (4,3); 51. Česká republika
(4,2); 57. Lotyšsko a Slovensko (4,0); 67 Poľsko (3,5) [7,
s. 21 – 24].

78Za oblasti s najviac rozšírenou mierou korupcie označili respondenti: zdravotníctvo (66 %); súdy a prokuratúra (59 %); ministerstvá
(46 %); polícia (43 %); colné úrady (39 %); školstvo
(35 %); súkromné firmy a podniky (31 %); daňové úrady
(30 %); obvodné a krajské
úrady (29 %); miestne zastupiteľstvá a samospráva
(28 %); živnostenské úrady
(20 %); banky, sporiteľne
(18 %) a úrady práce (17 %)
[7, s. 14].
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úlohy a problémy. SR sa predovšetkým stala súčasťou spoločného európskeho priestoru so zjednodušeným pohybom osôb a tovaru medzi
členskými krajinami EÚ. Vstupom do EÚ sa zvýšila atraktívnosť
slovenskej ekonomiky, rozšíril sa priestor pre rozvoj podnikateľských
aktivít a zväčšil sa príliv zahraničných investícií. Stav ekonomiky
i spoločenského prostredia vrátane veľmi lacnej a kvalifikovanej pracovnej sily začal priťahovať zahraničných investorov. Vo vnútornom ekonomickom prostredí zároveň došlo k zásadnej reforme daňového systému a k vytvoreniu jednotnej, relatívne motivačnej sadzbe
dane. Pozitívny záujem zahraničia o slovenskú ekonomiku ovplyvnili
taktiež malé bariéry pre tok kapitálu a veľmi nízke stupne reštrikcií
v bankovom a finančnom sektore. Slovensko sa podľa nadácie Heritage Foundation a Wall Street Journal stalo 36. najslobodnejšou ekonomikou zo 155 hodnotených krajín sveta.
Liberalizácia slovenskej ekonomiky láka nielen zahraničných
investorov, ale priťahuje pozornosť aj nadnárodných zločineckých
organizácií a skupín. S rozšírením priestoru „slobody kapitálu“
a vytvorením tzv. „daňového raja“, v ktorom absentuje nutnosť preukazovať pôvod nadobudnutého majetku, sa na Slovensku otvorili nové
možnosti pre nekontrolovateľnú mobilitu aj v oblasti tzv. „crime
industry“. Navyše, v kontraste s pozitívnym vývojom slovenskej
ekonomiky, vo vnútornom podnikateľskom prostredí neustále pretrvávajú negatívne javy, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre
rozvoj organizovaného zločinu.
Mnohé medzinárodné inštitúcie (Svetová banka, Transparency
International apod.) veľmi často poukazujú na vysoký stupeň prítomnosti tzv. „čiernej ekonomiky“ (3,5 bodu na päťbodovej škále).
Dôveryhodnosť ekonomického prostredia znehodnocuje pomerne vysoká miera korupcie v štátnej správe a v rôznych sférach spoločenského života. V porovnaní 146 krajín je Slovenská republika
podľa medzinárodného indexu vnímania korupcie (CPI) síce iba
na 57. mieste spolu s Lotyšskom, ale v rámci hodnotenia ostatných
25 krajín EÚ sa ocitla až na predposlednom mieste, s hodnotou
CPI = 4,0.77 V kontexte boja proti organizovanému zločinu nie je
dobrou vizitkou pre SR ani skutočnosť, že respondenti označujú
za najskorumpovanejšie práve inštitúcie a orgány, ktoré sú zodpovedné za boj proti organizovanému zločinu.78 Terčom kritiky je
aj selektívny a netransparentný systém podpory vybraných zahraničných
investorov, nedostatočná kontrola vo využívaní verejných financií,
netransparentné transfery platieb z fondov EÚ v niektorých rezortoch
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(napr. poľnohospodárstvo), priveľa byrokracie, nízky stupeň ochrany
vlastníckych práv a slabá vymáhateľnosť práva.
Podľa prieskumov Svetovej banky je pri vymáhaní práva na
Slovensku potrebných až 27 procedúr, čo si vyžaduje 565 dní. Na
porovnanie, na tento istý cieľ stačí v ČR iba 22 procedúr a 300 dní
[2]. Ochrana vlastníckych práv a vymáhateľnosť práva sa vo všeobecnosti spája najmä s problematickou prácou sudcov a vyšetrovateľov,
ktorí sa nedokázali vyrovnať ani so závažnou trestnou činnosťou
(napr. prepustenie jedného z hlavných obvinených v kauze „Pápayovci“). Absencia koherencie v postupoch vyvoláva podozrenie, že
beztrestnosť sa na Slovensku dá dosiahnuť aj inak, ako zákonným
postupom. K oslabeniu dôvery v efektívnosť fungovania nášho
právneho systému čiastočne prispeli mnohé medializované spory
medzi zástupcami výkonnej a zákonodarnej moci. Účinnosť boja
s organizovaným zločinom taktiež komplikujú nezhody pri schvaľovaní vládneho návrhu Trestného zákona. Podľa ministra spravodlivosti niektoré pozmeňovacie návrhy poslancov by vytvorili
doslova „eldorádo pre mafiu“ [8] a boli by v rozpore s niektorými
medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná v boji proti organizovanému zločinu, napr. Dohovorom OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu č. 621/2003 Z. z. a právnymi aktmi
EÚ, ktoré vydáva Rada EÚ.
Špecifickým faktorom, ktorý ovplyvňuje elimináciu aktivít organizovaných zločineckých skupín, je pripravenosť a profesionálna spôsobilosť bezpečnostných zložiek. V roku 2004 došlo k rozsiahlej reorganizácii Policajného zboru v SR. Zmeny spočívali hlavne vo vybudovaní jednotnej štruktúry služby justičnej polície a služby kriminálnej polície, došlo k redukcii okresných riaditeľstiev PZ a boli
zriadené niektoré nové pracoviská polície. Napriek deklarovanému
zlepšeniu súčinnostných vzťahov na okresnej úrovni najväčším
problémom naďalej zostáva vysoká zaťaženosť, najmä v skrátenom vyšetrovaní. Určité napätie bolo v roku 2004 zaznamenané
medzi Úradom boja proti organizovanému zločinu a Úradom boja
proti korupcii. Podľa vyjadrení ministra vnútra pre viaceré médiá
dokonca hrozilo, že tieto dva elitné policajné útvary budú bojovať
proti sebe a hrozila tzv. „vojna policajtov“ [13]. Kompetenčné
spory napokon vyústili do odvolania J. Šáteka z funkcie riaditeľa
Úradu boja proti korupcii.
Pre aktivity organizovaného zločinu nie je nič ideálnejšie než rozpory a konflikty v polícii. Razanciu postupu polície v boji s organizo633
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79Podľa prieskumu Odboru
metodického výskumu Slovenského rozhlasu z mája
2004 Policajnému zboru dôveruje 40,6 % opýtaných
občanov (OMV SRo, máj
2004). Priemerná úroveň
dôvery v rámci EÚ je 61 %.
Najvyššia miera dôvery je
vo Fínsku, kde dosahuje
88 % [3].
80Podľa

viacerých štatistických prieskumov k najčastejším kriminálnym deliktom organizovaného zločinu patrí: pašovanie a obchod s ľuďmi; drogová kriminalita (výroba a predaj
drog vrátane prekurzorov);
korupcia; finančná kriminalita; pranie „špinavých peňazí“; krádeže vozidiel; poisťovacie podvody; krádeže
kultúrnych pamiatok a obchod s nimi; kriminalita spojená s nočným životom (prostitúcia, herne); detská pornografia; rocketeering (vymáhanie ochrany „výpalného“); úžera; ilegálny obchod
so zbraňami a výbušninami;
násilná trestná činnosť, vrátane nájomných vrážd, únosov, lúpeží, ozbrojených
prepadov a vydierania; nezákonný obchod s ohro-zenými druhmi flóry a fauny;
obchod so strategickým vojenským materiálom; falšovanie peňazí, pasov, víz
a úradných listín; počítačová kriminalita, softwarové
pirátstvo; Podrobnejšie: [5,
s. 414].
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vaným zločinom taktiež ovplyvňuje aj jej spoločenská autorita, dôvera
a kvalita spolupráce s verejnosťou. Oproti predchádzajúcemu obdobiu
došlo k čiastočnému zvýšeniu dôveryhodnosti občanov k PZ SR,
ale aj napriek tomu dôveryhodnosť slovenskej polície nedosahuje
priemernú úroveň dôveryhodnosti policajtov v krajinách EÚ79.
Občania na práci polície najviac odsudzujú rozdielny prístup –
„dvojaký meter“ policajtov k občanom („šikanovanie“ obyčajného občana
a zhovievavosť k známym, bohatým a mocným). Takto vníma prácu
slovenskej polície až 54,9 % opýtaných občanov. Občania taktiež
veľmi negatívne vnímajú aj údajný strach policajtov z mafie a podsvetia
(32,6 %). Veľmi im prekáža taktiež nepoctivosť a korupcia polície
(30,5 %) [1, s. 13].

Hlavné oblasti pôsobenia organizovaného zločinu
Aktivity organizovaného zločinu sú registrované vo viacerých
oblastiach.80 Z pohľadu EÚ predstavuje narastajúci problém najmä kriminalita voči osobám, ktorá sa sústreďuje na organizovanie
nelegálnej migrácie, obchodovanie s ľudskými bytosťami, prostitúciu a šírenie detskej pornografie. Tieto typy páchania trestnej činnosti sú veľmi úzko prepojené s nelegálnym užívaním a distribúciou drog,
ktorá patrí k spoločensky najnebezpečnejším a najrozšírenejším
aktivitám organizovaného zločinu vo všetkých členských štátoch
EÚ. Veľké riziko pre ekonomickú a politickú stabilitu v EÚ predstavujú taktiež aktivity organizovaného zločinu v oblasti finančnej
a majetkovej kriminality týkajúce sa najmä prania špinavých peňazí,
daňových a finančných podvodov. Čoraz častejším druhom páchania trestnej činnosti sú organizované lúpeže, krádeže a nezákonné obchodovanie s rôznymi komoditami, ako napr. pašovanie ukradnutých áut,
alkoholu, tabaku, zbraní a streliva.

Nelegálna migrácia a „čierny“ obchod s ľudskými
bytosťami
K dlhodobo najziskovejším oblastiam organizovaného zločinu na
celom svete patrí nelegálna migrácia. Atraktivitu tohto druhu páchania trestnej činnosti zvyšuje najmä minimálna miera rizika, ktorá
spravidla zostáva na strane nelegálnych migrantov. Napriek tomu si
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pohyb veľkého množstva migrantov, ktorý je spojený s prekonávaním veľkých vzdialeností, zdolávaním rôznych prekážok a hraničných prechodov, vyžaduje vysokú organizovanosť, koordináciu
a spoluprácu zločineckých skupín vo viacerých krajinách. Zločinecké skupiny preto neustále zvyšujú svoju profesionalitu a rozširujú škálu foriem prevádzačstva. Okrem využívania nelegálnych
prechodov, fingovaných turistických ciest, falšovania víz a cestovných dokladov pokračuje trend zneužívania azylového procesu.
Štáty Európskej únie napriek čiastočnému poklesu oproti minulosti registrujú pomerne vysoký počet cudzincov, ktorí majú záujem usadiť sa na ich území.81 Príslušníci tretích krajín, ktorí už žijú
v EÚ, tvoria 14,3 milióna obyvateľov s ročným prírastkom 1,5 milióna osôb. Stredobodom záujmu migrantov sú predovšetkým atraktívne krajiny západnej Európy so široko rozvinutou demokraciou
a stabilnou ekonomickou situáciou. Dôvodom migrácie je aj naďalej zlá ekonomická situácia a politické zriadenie v krajinách pôvodu migrantov. Na počiatku 21. storočia je na svete každý tridsiaty
piaty človek utečencom [12].
SR, vychádzajúc z jej geografickej polohy, sa zatiaľ radí medzi
tranzitné krajiny. V roku 2004 polícia na území SR zadržala 8 344
nelegálnych migrantov, čo charakterizuje klesajúci trend tlaku na
štátnu hranicu oproti minulému roku takmer o 4 000 migrantov.
Vstupom do EÚ sa SR stala garantom ochrany vonkajšej hranice
schengenského typu s Ukrajinou. Práve na tejto hranici bol v roku
2004 zaznamenaný najvyšší tlak nelegálnych migrantov (3 367). Na
vnútornej hranici schengenského typu bol najvyšší tlak na úseku
štátnej hranice s Rakúskom (2 893) a Českom (1 671). Na ostatných
úsekoch štátnej hranice bol zaznamenaný výrazný pokles tlaku
nelegálnych migrantov. Najviac zadržaných nelegálnych migrantov
pochádzalo z Ruska (1 921), Indie (1 295) a Číny (993). Polícia v súvislosti s týmto druhom trestnej činnosti obvinila v minulom roku
272 prevádzačov a rozložila 20 zločineckých skupín [11, s. 12].
S nelegálnou migráciou veľmi úzko súvisí tzv. „čierny“ obchod s ľudskými bytosťami. Podľa výročnej správy Úradu pre monitorovanie
čierneho obchodu s ľuďmi a boj proti nemu, každý rok je prepravených cez medzinárodné hranice približne 800 tisíc osôb. Z tohto počtu je takmer 70 % žien a 50 % detí. Viac ako polovica obetí
medzinárodného čierneho obchodu je pašovaná z dôvodu sexuálneho zneužívania. Medzinárodná organizácia pre migráciu odhaduje,
že každý rok je predaných (prepašovaných) 500 000 žien na eu-
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81Podľa UNHCR počet žiadateľov o azyl v EÚ klesol
v roku 2004 o 19 % a bol
najnižší od roku 1988. Najviac utečencov prijalo v minulom roku Francúzsko
61 600, USA 52 400 a Veľká
Británia 40 200 [12].
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rópske trhy s prostitúciou. Ďalšie obete musia pracovať v kameňolomoch, vykorisťovateľských podnikoch, na farmách, ako domáci sluhovia, „detskí vojaci“, alebo musia vykonávať mnoho ďalších nedobrovoľných služieb [10].
Otrokársky obchod 21. storočia iniciovaný kriminálnymi živlami
a podporovaný skorumpovanými vládami uspokojuje globálny
dopyt po lacnej a zraniteľnej pracovnej sile. Zisky z čierneho obchodu podporujú expanziu medzinárodných zločineckých syndikátov, živia vládnu korupciu a podkopávajú právny poriadok. Obchod s ľuďmi je po pašovaní narkotík a zbraní tretím najvýnosnejším kriminálnym podnikaním na svete, ktorého ročný zisk sa odhaduje na 9,5 miliardy USD. Táto činnosť je úzko napojená na pranie špinavých peňazí, pašovanie drog a falšovanie dokumentov.
Obeťami tzv. „obchodníkov s bielym mäsom“ sú najmä ženy z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Albánska, Nigérie a Ázie (Číny, Vietnamu). Oficiálna štatistika páchania tejto trestnej činnosti v SR neodráža jej reálny stav, keďže vo väčšine prípadov je páchaná v latentnej podobe. Latentnými formami zostávajú najmä kupliarstvo
a obchodovanie so ženami. Napríklad kupliarstvo sa slovenskej
polícii darí objasňovať len v minimálnej miere (v roku 2004 bolo
evidovaných iba 22 prípadov). To isté platí aj o výrobe a prechovávaní detskej pornografie, kde polícia zaznamenala iba tri prípady jej
šírenia [11].

Nezákonné obchodovanie s drogami
Nezákonný obchod s drogami je dlhodobo v centre pozornosti
organizovaného zločinu. Jeho rozvoj okrem nedostatočných kontrolných a bezpečnostných bariér umožňuje aj neustále sa zvyšujúci počet konzumentov drog. Ich počet na celom svete podľa najnovších údajov OSN sa odhaduje na 185 miliónov ľudí, čo tvorí
3 % celkového obyvateľstva, resp. 4,7 % obyvateľstva vo veku od
15 do 64 rokov. Najviac užívanou drogou na svete je kanabis, resp.
marihuana (146,2 mil. ľudí), nasledujú stimulanty amfetamínového typu
(29,6 mil. ľudí), najmä metamfetamín (pervitín) a amfetamíny.
Veľmi populárnou, najmä medzi mladými ľuďmi z tohto typu
drogy je extáza (8,3 mil. ľudí). O niečo väčší je počet konzumentov
kokaínu (13,3 mil. ľudí) a rôznych opiátov (15,2 mil. ľudí), z ktorých
9,2 mil. ľudí užíva heroín [14, s. 8].
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Situáciu s drogami v Európe veľmi podrobne analyzuje Výročná
správa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú
závislosť za rok 2004 a Výročná správa Europolu. Z uvedených
dokumentov vyplýva, že mnohé európske krajiny sa postupne menia
z „drogovo tranzitných“ na „drogovo závislé“ štáty a vo viacerých oblastiach
sa stávajú cieľovou destináciou drogového biznisu. V užívaní viacerých drog európske krajiny začínajú držať celosvetový primát. Teritórium Európy napríklad vytvára najväčší trh odberateľov kanabisovej živice. Ako zdroj kanabisu zachyteného v Európe sa uvádza
viac ako 30 krajín, čo dokumentuje globálny charakter jeho produkcie. K zachyteniu kanabisu dochádza najčastejšie v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, nasleduje Španielsko a Francúzsko. Počas posledných piatich rokov však krajinou, v ktorej sa
zachytila viac ako polovica celkového množstva tejto drogy v EÚ,
bolo Španielsko. Kanabis sa dnes pestuje vo väčšine krajín Európy
vrátane Slovenska, ktoré má na to optimálne klimatické a geografické
podmienky. Napriek pokusom o hydropónne pestovanie marihuany,
ktorá má zvýšený obsah účinnej látky THC (tetrahydrocannabinolu),
pochádza väčšina kanabisových produktov zaistených na našom území z Holandska, pričom hašiš sa dováža hlavne z Maroka. Dôležitými exportérmi sú však aj Albánsko, Pakistan a Afganistan.
Druhou najviac užívanou drogou v Európe je amfetamín, ale ostatné výskumy naznačujú, že v celom rade krajín (napr. v Nemecku,
Španielsku, Holandsku, Fínsku a Spojenom kráľovstve) sa situácia
mení a postupne začína na európskom kontinente dominovať
extáza. Európa sa tak stáva hlavným centrom výroby tejto tzv. „diskotékovej drogy“ (MDMA), ktorej najväčší počet zadržanej produkcie pochádza z Holandska a Belgicka. Jej výroba sa postupne rozširuje aj do iných častí sveta, najmä do Severnej Ameriky a do južnej
a juhovýchodnej Ázie. Na Slovensku je však skôr zaužívaná výroba
pervitínu s použitím efedrínu. „Dovoz“ tejto technológie pochádza
z Českej republiky a je natoľko „úspešný“, že sa podľa policajných
zdrojov Slovensko zaradilo medzi lídrov v tejto oblasti v rámci Európy.
Treťou najobchodovanejšou drogou na svete je kokaín, pričom
v Európe bolo zadržané 13,5 % z celosvetového množstva tejto
drogy [14]. Každý rok sa do Európy transportuje po mori približne
250 ton kokaínu. Vstupnými bránami tejto drogy do EÚ sú Španielsko (až 70 % kokaínu v rámci EÚ), Portugalsko a Holandsko,
v menšej miere aj Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Väčšina kokaínu zachyteného v Európe pochádza priamo z Južnej Ameriky
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(najmä Kolumbie) alebo prichádza cez Strednú Ameriku a karibskú
oblasť. Obchod s kokaínom v Európe kontrolujú najmä kolumbijské organizované zločinecké skupiny, ktoré majú vybudovanú
najstabilnejšiu kriminálnu sieť. Do distribúcie tejto látky sa však zapájajú aj skupiny z Albánska, Afriky, Peru a Bolívie.
Za najproblémovejšie užívanie drog je označované užívanie
heroínu. Na Európu pripadá zo 480 ton zachyteného heroínu na
celom svete o niečo viac ako štvrtina. Odhady problémového užívania drog medzi jednotlivými krajinami v EÚ však značne kolíšu. Od
roku 1998 je členským štátom EÚ s najväčším počtom zachytení aj
množstvom zachyteného heroínu Spojené kráľovstvo a po ňom
nasleduje Španielsko. Heroín konzumovaný v EÚ pochádza prevažne z Afganistanu alebo z miest pozdĺž trás obchodu s ópiom,
najmä z Turecka. Do Európy vstupuje dvoma hlavnými obchodnými cestami. Historicky dôležitá „balkánska cesta“ naďalej hrá pri pašovaní heroínu rozhodujúcu úlohu. Po tranzite cez Pakistan, Irán a Turecko sa potom cesta delí na južnú vetvu cez Macedónsku republiku,
Albánsko, časť Talianska, Srbsko, Čiernu horu a Bosnu a Hercegovinu a na severnú vetvu cez Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Rakúsko. Od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia sa heroín v čoraz väčšom rozsahu pašuje do Európy po „hodvábnej ceste“
cez Strednú Áziu, Kaspické more a Ruskú federáciu.
Obchod s heroínom v Európe organizujú prevažne uzavreté
turecké zločinecké skupiny, ktorým v niektorých krajinách konkurujú organizované skupiny etnických Albáncov. Práve tieto skupiny
napríklad prevzali na Slovensku pod kontrolu všetky dôležité oblasti
v obchode s heroínom potom, čo dosiahli potrebné znalosti slovenských pomerov a získali dostatočné finančné krytie na uskutočňovanie obchodov na medzinárodnej úrovni. Podľa prvého viceprezidenta PZ J. Spišiaka je momentálne situácia na trhu s drogami nepriaznivá najmä z pohľadu nadmernej výroby heroínu, čo môže
ovplyvniť celosvetovú sieť a tranzitné cesty obchodníkov s heroínom. Odborníci predpokladajú, že pravdepodobne dôjde k zníženiu ceny heroínu, pretože na trhu ho bude viac ako obvykle. Na
Slovensku je heroín dominantnou drogou najmä v Bratislave.
Špecifické postavenie v nelegálnej distribúcii drog na Slovensku
má rómska komunita, ktorá má pod kontrolou tzv. „bytový predaj“ na
celom území štátu. Podľa polície je takýto predaj špecifikom našej drogovej scény – na rozdiel od iných krajín, kde funguje klasický pouličný
predaj. Kontrolu nad bytovým predajom majú olašskí Rómovia,
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ktorí majú kontakty na dodávateľov z albánskej komunity. Je
pravdepodobné, že do nezákonného predaja drog na Slovensku sú
zapojené aj ostatné organizované zločinecké skupiny fungujúce
najmä na rodinnom a etnickom princípe, ako napr. Vietnamci,
Číňania, Ukrajinci a Rusi.

Finančná kriminalita a vybrané druhy ekonomickej
trestnej činnosti
Zločinecké organizácie vždy mali tendenciu využívať slabé stránky
právneho a hospodárskeho systému, v ktorom pôsobia. Na európskej úrovni sa tieto možnosti znásobujú s pribúdajúcim množstvom
nových právnych noriem a jurisdikcií, s odstraňovaním prekážok
v slobodnom pohybe osôb a tovaru, ako aj s vytváraním nových
mechanizmov fungovania spoločného európskeho trhu. Ekonomická a finančná kriminalita prináša obrovské finančné straty vo
všetkých krajinách. Napríklad na Slovensku škoda spôsobená ekonomickou kriminalitou činila 87,8 % škôd spôsobených celkovou
kriminalitou (37,8 mld. Sk), pričom jej podiel na celkovej kriminalite
bol iba 12,5 % [11, s. 7].
V rámci páchania finančnej kriminality sa organizovaný zločin
v rámci EÚ výrazne aktivizuje najmä pri „praní špinavých peňazí“. Je to
pochopiteľné, pretože pranie špinavých peňazí je jedným zo základných spôsobov premeny získaných príjmov z trestnej činnosti na
legálne majetkové hodnoty prostredníctvom využitia legálneho
finančného systému [9, s. 154]. Pri praní špinavých peňazí organizované zločinecké skupiny používajú rôzne metódy, ktoré spočívajú
v nákupe a spätnom predaji luxusných tovarov až po premyslené komplexné využívanie medzinárodnej siete firiem a dcérskych spoločností.
V EÚ sa zvýšil počet prípadov využívania finančných transferov
pomocou priamych platieb cez tzv. Cash Deposit System (CDS).
Využívanie elektronického bankovníctva a hlavne bezhotovostných platieb zvyšuje záujem organizovaného zločinu o krádeže a neoprávnené zneužívanie platobných kariet. Napríklad organizovaná skupina
v priebehu niekoľkých dní s pomocou falšovaných platobných kariet
vybrala na území Bratislavy 15 mil. Sk prevažne z účtov talianskych
bánk. Polícia očakáva, že v nasledujúcom období bude narastať tento sofistikovaný spôsob kriminality v oblasti elektronického bankovníctva [11, s. 8].
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Zložitá situácia je aj na úseku poškodzovania meny falšovaním. Zločinecké skupiny neustále zdokonaľujú kvalitu falzifikátov euro, ktoré
pochádzajú najmä z Bulharska, Litvy, Poľska, Albánska, Turecka
a Kosova. V roku 2003 policajné orgány a bankové inštitúcie v EÚ
zadržali 570 000 euro bankoviek v celkovej hodnote 30 mil. euro. Cena
za výrobu jedného falzifikátu sa pritom odhaduje iba na 8 % z nominálnej hodnoty bankovky, ktorá je uvedená do obehu. Na Slovensku
bol v roku 2004 zaznamenaný výskyt 1 088 falzifikátov bankoviek
rôznej meny. Zvýšil sa počet falzifikátov meny euro, evidovaných bolo
87 falzifikátov, napriek tomu najčastejšie bola falšovaná slovenská
koruna (779 falzifikátov). Najviac falšovaných bankoviek je v nominálnej hodnote 1 000 Sk, 50 euro a 100 USD. Polícia v tejto súvislosti
očakáva príliv skupín zo zahraničia zaoberajúcich sa uvedenou trestnou činnosťou a nárast tejto trestnej činnosti pri úplnom začlenení
štátu do schengenského systému ochrany štátnej hranice.
Okrem falšovania peňazí sa mnohé zločinecké skupiny orientujú
na organizovanie rôznych iných podvodov (daňových, úverových, subvenčných, poisťovacích atď.). Na Slovensku bolo evidovaných 1 393 prípadov skrátenia daní a ciel, pričom bola štátnemu rozpočtu spôsobená škoda vo výške 3,6 mld. Sk. Len organizovaná skupina, ktorá
sa zaoberala predajom minerálnych olejov v rokoch 2002 a 2003
získala 1,9 mld. Sk. Ďalším špecifikom Slovenska je úžera, ktorá je
typická najmä pre rómske obyvateľstvo [11, s. 9].

Organizované lúpeže, krádeže a nelegálne
obchodovanie s rôznymi komoditami
V niektorých členských štátoch EÚ bol zaznamenaný nárast organizovaných lúpeží, vlámaní a krádeží. Rovnako sa zvýšil aj počet skupín
špecializujúcich sa na tento druh trestnej činnosti. Ide najmä o skupiny, ktoré pochádzajú z Východnej Európy a bývalej Juhoslávie.
Mnohé z nich sa špecializujú na masové organizovanie drobných krádeži,
okrádanie turistov a cudzincov, pri ktorých ich páchateľom nehrozí
vysoký trest. Veľmi flexibilné sú v tomto smere rumunské skupiny
vreckových zlodejov, ktoré sa neustále pohybujú po celej Európe
a po vykonaní krádeže okamžite menia svoje pôsobisko.
V Západnej Európe sa organizované zločinecké skupiny viac
zameriavajú na lúpeže zlatníctiev, bánk, obchodov so zbraňami ap. V minulom roku aj na Slovensku veľmi výrazne stúpol počet lúpežných
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prepadnutí bánk (28 prípadov). V porovnaní s ostatnými štátmi
EÚ má však SR aj tak najnižší počet bankových lúpeží na počet
obyvateľov. Navyše, mnohé z týchto lúpeží neboli uskutočnené
organizovanou zločineckou skupinou. Krádeže vlámaním do rôznych objektov majú na Slovensku prevažne charakter „sociálnej
kriminality“, na ktorej sa podieľajú prevažnou mierou nezamestnaní (68,6 %). Menší (22,1 %) je podiel páchateľov v organizovaných skupinách [11, s. 6].
Vo Východnej Európe, Portugalsku a Španielsku sa zameriavajú
zločinecké skupiny na krádeže motorových vozidiel, stavebných mechanizmov
a strojov, ktoré sú neskôr transportované do iných lokalít. Španielsko
taktiež uvádza narastajúci počet organizovaných krádeží áut, pri
ktorom skupiny získavajú originálne kľúče od automobilov pod
hrozbou násilia, resp. pomocou krádeži priamo z garáži. Ide o špecifickú reakciu zlodejov na neustále zdokonaľovanie automobilových
zabezpečovacích systémov. Na tejto činnosti sa v najväčšej miere
podieľajú bulharské, ruské a rumunské automobilové gangy. Rakúsko a Nemecko zostáva aj naďalej najväčšou tranzitnou krajinou
ukradnutých vozidiel pre Východnú Európu, kým cez Grécko smerujú tieto vozidlá na Stredný Východ a do Ázie.
Na Slovensku bolo v roku 2004 registrovaných 6 000 prípadov
krádeže motorových vozidiel (približne 17 vozidiel denne) a spôsobená škoda dosiahla 1,9 mld. Sk. Podiel organizovaných skupín
pôsobiacich v tejto oblasti je však minimálny (5,6 %) v porovnaní
s tzv. prvopáchateľmi (75,2 %) a recividistami (17,6 %). Najmä
v Bratislave sa na týchto krádežiach podieľajú drogovo závislé oso-by.
Narastajúci trend však polícia zaznamenáva pri krádežiach, kedy páchatelia prejavujú záujem aj o naložený tovar na nákladných vozidlách. V hodnotenom období bolo zaznamenaných 31 krádeží vlámaním do trezorov a 164 do ostatných úschovných objektov. Predmetom záujmu páchateľov boli aj starožitnosti, liturgické predmety,
predmety kultúrneho dedičstva, zbrane, strelivo a výbušniny (bola evidovaná aj krádež výbušnín z muničného vojenského skladu – delostrelecká munícia a trieštivotrhavé diaľkové míny a výmetné náplne).
Veľký rozsah v rámci EÚ každým rokom nadobúda nelegálny
obchod s rôznymi komoditami, obzvlášť s cigaretami, alkoholom a zbraňami.
Okrem Talianska, ktoré kvôli svojej výhodnej geografickej polohe
v Stredomorí má najväčší podiel na pašovaní cigariet, bol zaznamenaný výrazný nárast nelegálneho obchodu s cigaretami najmä
v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Holandsku, Nemecku a Bel641

5

VII. KAPITOLA – Organizovaný zločin

gicku (až 90 % všetkých colných priestupkov). Spolu s tabakom je
dôležitou komoditou aj alkohol, ktorého cieľovou stanicou sú najmä severské štáty. Do pašovania alkoholu sú zapojené najmä organizované skupiny zo Švédska, Poľska, Ruska a pobaltských krajín.
Zdrojom je najmä Španielsko, Taliansko a Portugalsko.
Do nelegálneho obchodu so zbraňami sú najčastejšie zapojené
organizované skupiny z bývalej Juhoslávie. Pôvod niektorých zásielok bol zaregistrovaný aj z USA, Spojeného kráľovstva a Turecka. Zbrane pochádzajúce z Chorvátska boli vyrobené vo viacerých
legálnych i nelegálnych továrňach, resp. pochádzajú z krádeží vojenských skladov. Samostatnou skupinou nelegálneho obchodovania s rôznymi komoditami je krátenie daní, ciel a poplatkov v styku
s cudzinou. Za rok 2004 bolo na Slovensku v tejto oblasti zaistených napr. 5 ton nelegálne nabalených spotrebiteľských balíčkov
fajkového tabaku zn. Mora a 26 tis. litrov čistého liehu v tisíclitrových nádobách za 28 mil. Sk [11, s. 8].

Záver
Organizovaný zločin v SR prešiel v posledných rokoch viacerými
vývojovými etapami, v priebehu ktorých sa vykryštalizovala nielen
jeho územná sféra vplyvu, ale predovšetkým vzrástla jeho kvalifikácia v oblastiach od násilnej až po ekonomickú kriminalitu. Podľa
názoru viacerých odborníkov sa organizovaný zločin na Slovensku
v roku 2004 presunul z fázy stabilizácie do fázy konsolidácie. Táto fáza
je charakteristická tým, že zločinecké skupiny sú aktívnejšie v „obchodoch“ väčšieho rozsahu (drogy, zbrane), často s medzinárodnou účasťou. Permanentne sa snažia buď latentne (napr. korupciou), alebo zjavne (diskreditácia policajtov, sudcov, politikov
apod.) o získanie väčšieho vplyvu v spoločnosti [9, s. 59 – 60].
Niektoré signály z prostredia organizovaného zločinu naznačujú
jeho zjavnú nervozitu a napätie. Podľa prezidenta PZ A. Kulicha aj
to je dôvod, prečo došlo k viacerým prípadom surovej likvidácii
konkurenčných vodcov, tzv. „bossov podsvetia“ alebo akýchsi
„dlžníkov“. Príčinou mohla byť taktiež snaha zabrániť niektorým
členom organizovaného zločinu odpútať sa od svojej kriminálnej
minulosti, legalizovať „špinavé peniaze“ a integrovať sa do podnikateľského prostredia. Uvedené indície a možné prepojenia
„chápadiel“ organizovaného zločinu na niektorých podnikateľov
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i poslancov naznačil niekoľkokrát v svojich vystúpeniach aj policajný viceprezident J. Spišiak.
SR si je vedomá nebezpečenstva hrozby medzinárodného organizovaného zločinu a preto sa aktívne zapája do bilaterálnej i multilaterálnej spolupráce na pôde rôznych medzinárodných inštitúcií
a organizácií. V uplynulom období boli ratifikované dôležité dodatkové protokoly k Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne ženami a deťmi, Protokol proti pašovaniu migrantov po súši, mori a letecky a Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami).
Problematike boja proti organizovanému zločinu je venovaná
mimoriadnu pozornosť aj v rámci nášho členstva v EÚ. Táto
agenda patrí medzi politické priority EÚ, ktorej sa musia podriadiť
všetky dostupné inštitucionálne, finančné a ekonomické zdroje.
Pri oznámení návrhu navŕšenia výdavkov na oblasť bezpečnosti
a spravodlivosti v rámci finančnej perspektívy EÚ na roky 2007 –
2013 eurokomisár F. Frattini veľmi výstižne povedal, že EÚ sa
musí bezpodmienečne stať „poskytovateľom“ oblasti bezpečnosti
pre svojich občanov a nie „konzumentom“ bezpečnosti vytváranej
medzinárodnými partnermi.
Plnoprávne členstvo SR v EÚ, ktoré začína postupne prinášať
pozitívne výsledky týkajúce sa najmä rozšírenia možnosti policajnej
spolupráce a trestnoprávnej ochrany slovenských občanov pred
rôznymi formami organizovaného zločinu, však vyžaduje dôraznejšiu aktivitu aj zo strany SR. Zložité úlohy budú musieť riešiť
viaceré inštitúcie výkonnej moci najmä pri aplikácii nového Trestného poriadku, ktorý reaguje na aktuálne požiadavky EÚ o zrýchlení a zjednodušení vyšetrovacieho procesu. Snahou koordinovaného úsilia európskych policajných orgánov je prerušiť financovanie kriminálnych organizácií a dôslednejšie využívať dostupné legislatívne mechanizmy na prevenciu prania špinavých peňazí a obmedzenie nelegálnych finančných transakcií.
Okrem spomínaných úloh musí SR zosúladiť komplexnú
migračnú stratégiu SR so Schengenským dohovorom, Dublinským
nariadením a najmä Haagskym programom, ktorý zásadným spôsobom definuje postup členských krajín EÚ a ich stratégiu v oblasti
migračnej politiky do roku 2010.82 SR sa taktiež zaviazala úzko
spolupracovať s Generálnym sekretariátom Výboru ministrov pre
drogové závislosti a kontrolu drog, na realizácii dlhodobej stratégie
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82Do

roku 2008 sa na Slovensku pripravuje zriadenie
Imigračného a naturalizačného úradu SR, do ktorého
štruktúry budú vecne včlenené zainteresované organizačné zložky z ministerstva
vnútra, ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
a ministerstva zahraničných
vecí. Tento úrad by mal vecne pokrývať problematiku
migrácie od vstupu cudzinca na územie Slovenskej republiky až po jej konečné
doriešenie – pozn. aut.
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boja proti drogám.83 Trvalou úlohou vlády SR je prepojiť aktivity
Národného programu boja proti drogám s Komplexným programom boja so zločinnosťou za účelom zvýšiť efektivitu
všetkých prijímaných opatrení.
ZDROJE

83Uznesením

vlády SR
č. 286/2004 bol schválený
Národný program boja proti
drogám na obdobie rokov
2004 až 2008. Uvedený dokument zdôrazňuje predovšetkým systémovú a koordinovanú spoluprácu príslušných inštitúcií vrátane
medzinárodnej spolupráce.
Je rozpracovaný do akčných
plánov na podmienky jednotlivých rezortov – pozn.
aut.
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Úvod
Táto štúdia nadväzuje na prácu publikovanú vlani [18], kde boli
naznačené niektoré metodologické otázky súvisiace s ekonomickou dimenziou globálnej bezpečnosti. V tejto štúdii sa snažíme naviazať na prehľad niektorých významných oblastí v oblasti mäkkej
bezpečnosti a rizík s ekonomickými dopadmi. Súčasné regionálne
a aliančné zoskupenia budú čoraz viac strácať svoje výnimočné
postavenie v medzinárodných vzťahoch pod tlakom rozvoja globalizácie. Konflikty a riziká štátov súperiacich o zdroje a moc budú
rozšírené nielen o množstvo nových aktérov (vrátane skupinových
či virtuálne integrovaných), ale aj o nové ciele a prostriedky, ktoré
budú rozširovať spektrum akcií a hrozieb. Ekonomické dôsledky
budú komplexnejšie a bude ťažšie včas identifikovať akútnosť
hrozieb ako aj mieru následkov. Ťažko predvídateľné budú najmä
dôsledky strategických väzieb medzi hlavnými zoskupeniami84
a mocnosťami (napr. vzťahy medzi EÚ a Ruskom, Čínou a Indiou
alebo USA a Brazíliou).
V niektorých oblastiach Ázie, Afriky ale aj Latinskej Ameriky
môžu mať politické konflikty značné ekonomické dopady. Európska únia ani ďalšie veľmoci nemôžu zaistiť svetovú stabilitu a mier
len vlastnými silami.85 Po skončení studenej vojny nastúpila rozdielna hierarchia hrozieb s posunom od medzištátnych ku komplexným hrozbám. To naznačila aj štruktúra ekonomických aspektov bezpečnosti, ktorá bola uvedená v minulej práci. Pretrvávajú
všetky hlavné hrozby: od starnutie obyvateľstva cez kriminalitu,
otepľovanie, choroby až po migráciu, technologické zaostávanie
a stratu konkurenčnej schopnosti. Súčasné hrozby v porovnaní

84Začína

sa napríklad čoraz
viac hovoriť o význame skupiny krajín BRICS (Brazília,
Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) – pozn.
aut.

85Problémy

v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch ukázali,
že európske krajiny neboli
schopné riadiť dokonca
mierne vojenské a medzinárodne bezpečnostné záležitosti bez pomoci. Európa so
všetkým svojím bohatstvom
a politickou vyspelosťou je
stále veľmi slabá vojensky
[13].
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s obdobím studenej vojny vyžadujú oveľa väčší dôraz na nevojenské prostriedky ich riešenia. Na riešenie existujúcich komplexných
otázok sú vhodné rozdielne štruktúry. V súčasnosti majú v transatlantickom dialógu veľkú dôležitosť otázky terorizmu a zbraní hromadného ničenia, kým v niektorých európskych krajinách ide skôr
o otázky spojené s životným prostredím, ekológiou a zdravím či
krízovým manažmentom.
Práca sa skladá z piatich častí. Prvá časť sa zaoberá metodologickými východiskami súvisiacimi s teóriou konfliktov a širšími
rámcami problematiky ekonomických aspektov globálnej bezpečnosti. Druhá časť stručne analyzuje trendy v najrôznejších oblastiach: ide o otázky terorizmu, kriminality, drog, chorôb a prírodných a ekologických katastrof. Tretia časť predstavuje kľúčové ekonomické aspekty bezpečnostného rámca v období dynamických
zmien v bezpečnostnom prostredí s ústupom od bipolarizmu
k uni(multi?)polarizmu. Rozoberajú sa tu otázky technologického
rozvoja a problémov zaostávania v tejto oblasti, problém starnutia
a s ním súvisiaci problém migrácie, ako aj ďalšie ekonomické dimenzie problému. Vo štvrtej časti sa prezentujú problémy viazané
skôr na regionálnu ako na vecnú dimenziu. Posledná časť uzatvára
prácu formulovaním zhrnutia a náznakom možných vývojových
scenárov.

Metodologické východiská
Analýzy ekonomických aspektov bezpečnosti sa zaoberajú často
ekonomickými výzvami na poskytovanie a udržiavanie úrovne globálnej bezpečnosti, ktorá je priaznivá pre rast, integráciu a rozvoj
svetovej ekonomiky. Fungovanie národných ekonomík aj globálnej
ekonomiky je ohrozované krízami a konfliktami rôzneho typu.
Preto existuje rad teoretických a empirických modelov, ktoré pomáhajú pochopiť dynamiku procesov globálnych konfliktov, náklady takýchto konfliktov, ich riadenie a mechanizmy poskytovania
globálnej bezpečnosti. Ide o dôležité politické otázky, ktoré stoja
pred vládami a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa
problematikou zvyšovania medzinárodnej bezpečnosti. Technológie, ideológie, politické a ekonomické záujmy a surovinové a iné
zdroje budú významnými faktormi určujúcimi vzťahy medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi v budúcich rokoch.
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Ekonomickú bezpečnosť ako súčasný fenomén nie je ľahké
charakterizovať. Bezpečnosť je vždy spojená s nejakou hrozbou
alebo zraniteľnosťou štátu, skupín obyvateľstva, finančného systému či fyzických objektov. Pre teoretikov je ale problémom zistiť
alebo rozoznať, či nejaká čisto ekonomická kategória, napr. konkurencia môže byť braná ako hrozba stimulujúca mimoriadne akcie
alebo ako pozitívny determinant ekonomickej efektívnosti [28].
Rôzni autori prinášajú rôzne pohľady na diskusiu o ekonomickej
bezpečnosti. Tieto diskusie sa týkajú (a) medzinárodnej politickej
ekonómie, najmä charakteru vzťahov medzi politickou a ekonomickou štruktúrou; (b) priorít politiky alebo priorít trhu v medzinárodných vzťahoch86; (c) limitov pre zabezpečenie ekonomických aspektov spoločenského života [28].
Pretože ekonómia sa zaoberá problémom alokácie obmedzených zdrojov, aj ekonomické aspekty globálnej bezpečnosti súvisia
s konfliktami viazanými na získanie a využívanie obmedzených
strategických zdrojov. Strategické zdroje majú rôznu dimenziu – od
vojenských (napr. jadrové zbrane, vojenské technológie) cez vojensko-ekonomické (strategické suroviny, ako je jadrový materiál či
ropa) až po ekonomické (civilné technológie s nižšou mierou
vojenskej aplikovateľnosti). V teoretickej oblasti sa riešia rôzne
vzťahy medzi ekonomickou bezpečnosťou a inými sektormi – politickým, vojenským, environmentálnym, spoločenským, informačným. Bokom nezostávajú ani systémové aspekty ekonomickej
bezpečnosti, najmä identifikácia rizík, predikcia hrozieb či monitoring rizikových subjektov
S ohľadom na charakter zdrojov a množstvo typov bezpečnostných rizík musíme konfliktné situácie kategorizovať. Zdroje konfliktu a ich vzájomné väzby majú rôzne príčiny a prinášajú
rozdielne transakčné a iné náklady, z ktorých len niektoré majú
čisto ekonomický charakter. Ide teda o konflikty čisto ekonomické
(snaha získať rentu, využívanie zdrojov, určenie ekonomických
práv), sociálne (alokácia sociálnych práv), ideologické, a náboženské konflikty s väčšími či menšími ekonomickými dopadmi [9, 39].
Ďalší autori sa zaoberajú identifikáciou súčasných globálnych konfliktov a ich príčin ako aj ekonomickými a sociálnymi nákladmi
konfliktu87. Násilné a nenásilné konflikty sa analyzujú v množstve
štúdií [20, 39, 40]. Riešenie medzinárodného konfliktu súvisiacim
s otázkami životného prostredia a obchodu, ako aj význam inštitúcií pri riešení konfliktu nad spoločnými zdrojmi za prítomnosti

6

86Teoreticky

sa skúmajú aj
väzby medzi rozličnými
trendmi ekonomickej teórie
a bezpečnostnej teórie a politiky. Dochádza aj ku tendenciám privatizovať hrozby
aj bezpečnosť, čo je posun
z minulosti, kedy sa bezpečnosť ponímala ako verejný
statok. Ekonómia slúži analýze tým, že poskytuje metódy analýzy, ktoré sa teraz
uplatňujú aj pri analýze bezpečnostných rizík či možností pri rozhodovaní (napr.
ekonomické metódy hodnotenia rizika alebo rozvinutie
teórie hier a jej aplikácií) –
pozn. aut.

87Pozri
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napr. [37].
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88Pôjde najmä o konflikty
(a) starých ľudí s mladými;
(b) bohatých s chudobnými
a (c) zdravých s chorými.
Tieto nerovnosti sa budú
v niektorých prípadoch (najmä v chudobných častiach
sveta) zväčšovať (konflikt
chudobní – bohatí rovnako
ako konflikt zdraví – chorí).
Vo vyspelých krajinách viac
vyvstane konflikt mladi –
starí pokiaľ ide o redistribúciu sociálnych nákladov
na dôchodky a lekársku starostlivosť čoraz viac starnúceho obyvateľstva.
89Podľa

tohto materiálu:
„Rozvojové výzvy identifikované v posledných rokoch na globálnej úrovni
OSN zostávajú nielen vysoko relevantné, ale sú dokonca oveľa akútnejšie s narastajúcim tempom globalizácie. Následne všetky záväzky urobené členskými
štátmi v priebehu hlavných
relevantných globálnych
udalostí OSN zostávajú takisto vysoko aktuálne. Vychádzajúc z toho, je dôležité,
že mandáty poskytnuté všetkým entitám OSN na podporu implementácie týchto
záväzkov sú efektívne realizované“.
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negatívnych externalít, strategické pohyby a eskalácia konfliktu [8],
sprostredkovanie a vyjednávanie pri konfliktoch [40] ekonomický
základ mieru [30] či problém kolektívnej akcie pri riešení medzinárodného konfliktu [napr. 19, 37, 38] sú inými dimenziami
ekonomického pohľadu na bezpečnosť. Pozornosť sa venuje aj
procesom bezpečnosti z hľadiska globálnych a regionálnych verejných statkov, ekonomickej teórii aliancií a úlohe medzinárodných
inštitúcií pri dosahovaní spolupráce. Úloha medzinárodnej ekonomickej intervencie a problém kolektívnej voľby v medzinárodnej ekonomickej intervencii sa skúma napríklad v práci Sandler
[38] a úloha medzinárodnej intervencie a pomoci pri prevencii
konfliktu [22]. Iné štúdie analyzujú význam rekonštrukčnej pomoci v postkonfliktných scenároch a hodnotia pritom úlohu medzinárodných inštitúcií ako sú Svetová banka, Medzinárodný menový fond a UNDP [1, 34].
V menšej či väčšej miere budú musieť jednotlivé krajiny riešiť
ekonomické dôsledky nerovností medzi rôznymi sociálnymi a inými skupinami obyvateľstva.88 Tabuľka 1 ukazuje prehľad hlavných
oblastí, ktoré triedia hlavné predstavy o budúcom vývoji z hľadiska
ekonomických aspektov bezpečnosti. Ide o relatívne istoty a neistoty vývoja. Takýchto scenárov a odhadov môžeme nájsť viacero,
ale tieto vychádzajú z pomerne širokého mapovania názorov rôznych expertov a organizácií.
Horeuvedená tabuľka potvrdzuje, že ekonomická dimenzia globálnej bezpečnosti je významnou zložkou úvah o bezpečnosti. Prevažná väčšina tu uvedených oblastí sú tými, ktoré súvisia priamo
alebo nepriamo s ekonomickými faktormi.
Z hľadiska úrovne analýzy jednotlivých problémov sa ekonomické náklady bezpečnostných rizík prejavujú rozdielne: (1) na
mikroúrovni – na úrovni lokalít a regiónov; (2) na mezoúrovni – na
úrovni regiónov a štátov; a (3) na makroúrovni – na globálnej
úrovni či na úrovni regionálnych zoskupení. Na globálnej úrovni
boli hlavné riziká popísané už aj vo vlaňajšej štúdii [18] a uvádza ich
aj dokument E/ECE/1425 Ekonomickej komisie pre Európu
OSN [44]89.
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Tabuľka č. 1: Hlavné istoty a neistoty v strednodobom horizonte (do roku
2020) [31]
Kľúčový rámec
RELATÍVNE ISTOTY

KĽÚČOVÉ NEISTOTY

Globalizácia prevažne ireverzibilná
a zrejme bude menej „westernalizovaná“

Či globalizácia bude ťahať zaostávajúce
ekonomiky; miera do akej ázijské krajiny
stanovia nové pravidlá hry

Svetová ekonomika značne väčšia

Rozsah medzier medzi tými „ktorí
majú“ a „ ktorí nemajú“;
zaostávanie krehkých demokracií; riadenie
alebo zadržiavanie finančných kríz

Narastajúci počet globálnych firiem
umožňuje rozšírenie nových technológií

Rozsah v akom je globálne prepojenie
výzvou pre vlády

Vzostup Ázie a advent možných nových
ekonomických „stredných váh“

Do akej miery bude vzostup Číny a Indie
plynulý

Starnúce obyvateľstvo v existujúcich
mocnostiach

Schopnosť Japonska a EÚ prispôsobiť
pracovnú silu, sociálne systémy
a integrovať imigrantov;
či sa EÚ stane superveľmocou

Energetické zásoby „v zemi“ dostatočné
na uspokojenie svetového dopytu

Politická nestabilita v produkčných
krajinách, prerušenia dodávok

Rastúca moc neštátnych aktérov

Ochota a schopnosť štátov a medzinár.
organizácií zapojiť týchto aktérov

Politický islam zostane mocnou silou

Dopad religiozity na jednotu štátov
a potenciál pre konflikt;
Rast ideológie džihádu

Zlepšený potenciál ZHN niektorých
štátov

Viac alebo menej jadrových mocností;
schopnosť teroristov získať biologické,
chemické, rádiologické alebo jadrové
zbrane

Oblúk nestability tiahnúci cez Stredný
Východ, Áziu a Afriku

Urýchlenie udalostí vedúcich ku zvrhnutiu
režimov

Konflikt veľmocí eskalujúci do vojny
je nepravdepodobný

Schopnosť riadiť konflikty a súťaž
o zdroje

Environmentálne a etické otázky
sa dostanú ešte viac do popredia

Rozsah, v akom nové technológie
vytvárajú alebo riešia etické dilemy

USA zostanú jednotlivým najsilnejším
aktérom

Či iné krajiny budú otvorenejšie vyzývať
technologicky, ekonomicky aj vojensky
Washington, či USA stratia náskok
vo vede a technológiách
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Problémy nepriamo súvisiace s ekonomikou
90Ide

o správu „A More Secure World: Our Shared Responsibility“, ktorá identifikovala rozvojové politiky ako
najefektívnejšie politiky pre
prevenciu konfliktov, terorizmu alebo organizovaného
zločinu. Panel odporučil, aby
ECOSOC zmenil svoje zameranie, transformoval fórum
rozvojovej spolupráce a pokračoval v normatívnej a analytickej úlohe – pozn. aut.

91Môžu postihnúť jednu krajinu alebo celý región, ako
tomu bolo v prípade stredoeurópskych povodní v rokoch 1996 a 2002. Keď zasiahnu nedostatočne rozvinutý región môžu tieto škody
ďaleko presiahnuť schopnosti štátu efektívne reagovať.
Zmysel má hľadať rôzne formy medzinárodnej spolupráce pri odstraňovaní následkov katastrof. Potreba pomoci
ozbrojených síl pri katastrofách môže napomôcť špecifikovať ich veľkosť a potenciál.
Odôvodnenie vychádza z toho, že obrana proti hlavným
teroristickým útokom si vyžaduje podobné prípravy –
pozn. aut.
92Napríklad

Kjótsky protokol
súvisiaci s problémom globálneho otepľovania je príkladom toho, aké ťažké je
získať signatárov medzi všetkými vyspelými krajinami.
Pretože ide o dôsledok nie
prírodného fenoménu, ale
ľudskej činnosti, je cestou eliminácie či redukcie takýchto
hrozieb len dohoda o prijatých opatreniach – pozn. aut.

93Vypuknutie

choroby SARS
v roku 2003 naznačilo možné dopady takéhoto útoku.
Ten by zrejme mal väčší rozsah aj infekčnosť. Plánovanie
európskych krajín musí zahŕňať prípravy na akýkoľvek
útok biologickými zbraňami
– pozn. aut.
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Environmentálne a ekologické problémy: Tieto problémy sú
prevažne výsledkami ľudskej aktivity: nárast priemyselnej výroby,
nadmerné využívanie poľnohospodárstva alebo rybárstva, testovanie nukleárnych zbraní a systémov tvorby energie. Uvedené
problémy majú zvlášť veľký význam pre vyspelé krajiny, ktoré
majú často zodpovednejší vzťah ku životnému prostrediu. V správe pripravenej panelom ustanoveným generálnym tajomníkom pre
hrozby, výzvy a zmenu90 boli identifikované sociálna, ekonomická
a environmentálna degradácia ako hrozba pre bezpečnosť analogicky ako terorizmus, organizovaný zločin a pod. [44]. Je potrebné
zamerať sa pri riešení problémov na prevenciu.
Prírodné katastrofy sú hrozbou, ktorá má nepriamy ekonomický
dopad na postihnuté krajiny. Tento problém má však ďalšiu nepriamu ekonomickú dimenziu a tou sú náklady na prevenciu. V zásade ide o tri druhy nákladov: (1) náklady na vytváranie varovných
a monitorovacích systémov a na vybudovanie kapacít pripravených
na použitie okamžite po udalosti; (2) náklady vyplývajúce z prispôsobenia sa ekonomických subjektov potrebe chrániť životné prostredie; (3) náklady na odstránenie škôd91. U druhej skupiny nákladov je problémom nájsť konsenzus pre zdieľanie takýchto nákladov.92
Choroby: Odhliadnuc od možného použitia biologických zbraní (BZ), pre väčšinu európskych krajín nie sú hlavné priame
bezpečnostné hrozby z epidemických chorôb dôvodom k obavám.
Iná situácia je v Afrike, kde AIDS, malária a tuberkulóza narušujú
a ohrozujú ekonomický a sociálny rozvoj. Avšak aj európske krajiny musia byť pripravené pomôcť riešiť takéto problémy. Musia
byť takisto schopné reagovať na riziko rozšírenia chorôb do Európy93, či už ako následok cestovania alebo prílevu utečencov.
Kriminalita a drogy: Kriminalita, ktorá narástla s globalizáciou
je v súčasnosti výnosným obchodom. Juhoamerické drogové kartely disponujú značnou mocou kedysi spojenou len so štátnymi silami. Ich riešenie môže vyžadovať značné vojenské zdroje. USA sa
angažovali v potieraní organizovaného zločinu a niektoré európske
krajiny poskytli vojenskú pomoc postihnutým krajinám. Väčšina
štátov EÚ sú dosť odolné, aby ich existencia bola silne narušená
kriminalitou, ale v ekonomicky slabších krajinách môže zločin
ohroziť fungovanie základných inštitúcií štátu. Napriek tomu aj
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vyspelé európske štáty trpia veľkými stratami z kriminality a obavami z nej najmä v mestských aglomeráciách.94 Pre eurázijský región
má zasa pomerne veľký význam obchod s drogami.95
Terorizmus: Terorizmus pokrýva široké spektrum aktivít rôznych skupín a jednotlivcov s definovanými a dosiahnuteľnými cieľmi, ale aj nerealizovateľnými víziami. Niekedy môže byť terorizmus považovaný len za formu zločinu a inokedy je možné riešiť
jeho príčiny ekonomickým alebo sociálnym rozvojom. Na vyrovnanie sa s týmto fenoménom je potrebná škála nástrojov.96 Terorizmus je faktorom, ktorý výrazne determinuje bezpečnostnú
stratégiu USA. V roku 2003 začala vojnu v Iraku na základe predpokladaných väzieb s teroristami a deklarovala, že tí, ktorí nie sú
s ňou vo vojne proti terorizmu, budú považovaní za nepriateľov.
Intenzívne vojenské operácie sú podľa vlády USA dôležitým, ak
nie hlavným nástrojom v boji proti terorizmu. Zrejme jej hodnoty
a akcie budú mať dopad na európsku politiku.
Zbrane hromadného ničenia: Tradične sa zbrane hromadného ničenia (ZHN) vzťahovali k jadrovým, biologickým a chemickým (JBC) zbraniam. V nedávnych rokoch bol tento termín
rozšírený o rádiologické zbrane97 a balistické alebo strely s plochou
dráhou letu schopné niesť nekonvenčný náklad. Chemické zbrane
(CHZ) môžu byť takticky užitočné vo vojne, ale je potrebné
disponovať veľkým množstvom týchto látok.98 Biologické zbrane
predstavujú oveľa lepší teroristický nástroj. Na výrobu množstva
smrtiacich dávok stačí malý objem látok a vzniknutá nákaza sa
prenáša obyvateľstvom.99 Použitie nukleárnych zbraní vedie ku
vysokému počtu obetí100 a preto je tu obava, aby niektoré štáty
alebo skupiny k nim nezískali prístup. Ak raz štát disponuje
jadrovými zbraňami, je oveľa ťažšie ho ovplyvňovať alebo ohroziť
ho. Teda šírenie jadrových zbraní je hlavným problémom pre Západ a úsilie obmedziť ho bude pokračovať101 s podporou všetkých
členov Bezpečnostnej rady OSN a takisto množstva ďalších štátov.102 Konvencia o chemických zbraniach103 a Konvencia o biologických a toxických zbraniach104 sa snažia zakázať držanie CHZ
a BZ. Existujú takisto dodávateľské režimy, ktoré poskytujú obmedzenia na dodávky materiálov, technológií alebo znalostí nevyhnutných pre výrobu ZHN. Celkovo tieto dohody a režimy boli
úspešné; veľká väčšina štátov nevlastní a nemá záujme získať takéto zbrane a nie sú pohotovo alebo ľahko dostupné pre neštátnych
aktérov. No tlaky od niekoľkých kandidátov na držanie a obavy
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94Prístup

kriminálnych skupín
k najmodernejším technológiám úmerne vyvoláva aj potrebu zvýšenia úsilia a zdrojov
vyžadovaných na udržanie
poriadku v štáte. Preto je potrebná koordinácia spravodajskej činnosti medzi krajinami.
Efektívna ochrana hraníc vyžaduje vojenské prostriedky
a tesnú spoluprácu so susedmi. Boj proti kriminalite bude
jednou z hlavných aktivít EÚ –
pozn. aut.

95Eurázia

má nadmerný podiel (75 %) na svetovom počte užívateľov drog, ale problémom je tu aj ich výroba.
Vyše 60 % užívateľov drog
a vyše 90 % svetovej výroby
opiátov sa nachádza v troch
ázijských krajinách (Afganistane, Laose a Mjanmarsku)
[21]. Aj keď výroba ópia v juhovýchodnej Ázie klesá, Afganistan vykazuje opačný
trend. V posledných rokoch
sa užívanie opiátov stabilizovalo a možno klesá v Západnej Európe, ale rýchlo narastá
v Rusku. To sa stáva podľa
odhadov OSN najväčším heroínovým trhom v Európe.
Takisto v Ázii je stabilizovaný
trend v používaní drog s výnimkou mierneho nárastu v Číne. Narastajúci podiel pašovania drog z Afganistanu ide cez
Strednú Áziu.

96Získavanie

informácií a spolupráca v právnej oblasti je primárnou potrebou. Niektoré typy terorizmu sú v súčasnosti
na ústupe, ale útoky z 11. septembra 2001 dali terorizmu
novú dimenziu. Navyše ku
hrozbám od národných alebo
regionálnych skupín, akými sú
baskická ETA alebo Írska republikánska armáda, je Európa ohrozovaná efektom, ktorý
môžu mať teroristické skupiny
na členov imigračných skupín;
teroristickými skupinami útočiacimi na neeurópske ciele
umiestnené v Európe (napr. Izrael a Turecko) a skupinami
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snažiacimi sa útočiť na Západ
vo všeobecnosti – pozn. aut.
97Rádiologické

zbrane sú rádioaktívne látky rozptýlené
konvenčnou výbušninou. Vo
vojne majú veľmi obmedzené použitie, ale ak sú použité
proti civilnému obyvateľstvu
môžu vyvolať paniku (hrozba
zvýšenia pravdepodobnosti
výskytu rakoviny v dlhodobom horizonte) a narušenie
chodu štátu – pozn. aut.

98Môžu

vyvolať vážne obete,
ak sú použité proti civilnému
obyvateľstvu. Museli by však
byť dodané vo veľkom objeme a účinne rozptýlené, aby
vyvolali veľkú škodu – pozn.
aut.

99Nevyhnutné

znalosti pre
výrobu BZ sa stávajú rozšírenejšie a dostupnejšie. Avšak biologickú zbraň je zbraňou, ktorú je ťažké použiť
s presnosťou a je zložité použiť účinné smrtiace dávky.
BZ by mohli byť atraktívne
pre teroristov, aj keď doteraz
boli použité veľmi málo –
pozn. aut.

100Mohli

by byť použité pri
útokoch na mestá. Ochrana
pred ich účinkom je veľmi ťažká. Jadrové zbrane by mohli
sťažiť angažovanie sa európskych síl v operáciách, menovite na strednom Východe.
Veľa krajín sa ich snažilo získať
a niektorým sa to podarilo. Do
roku 1990 bol Irak veľmi blízko úspechu; Severná Kórea
môže mať ZHN, alebo je
prinajmenšom blízko ku ich
získaniu; Irán môže byť takisto
blízko. Pakistan vstúpil do
konfrontácie v jadrovom zbrojení s Indiou a je slabým,
ak nie upadajúcim štátom –
pozn. aut.

101Non-Proliferation

Treaty
(NPT) z roku 1968 veľmi
prísne obmedzuje legitímnych držiteľov nukleárnych
zbraní a má takmer uni-
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z toho, aké účinky by mali, ak by boli úspešne použité teroristami,
ďalej stimulujú pokračovanie úsilia o zákaz ich šírenia.

Problémy priamo alebo významne súvisiace
s ekonomikou
Čoraz viac problémov globálnej bezpečnosti súvisí s výkonnosťou
ekonomík jednotlivých krajín a najmä veľmocí. Na medzinárodnom fóre bolo doporučené ustanoviť Výbor pre sociálne a ekonomické aspekty bezpečnostných hrozieb105 ako súčasť úsilia
ECOSOC „realizovať výskum a rozvíjať lepšie pochopenie ekonomických a sociálnych hrozieb pre mier” a o výskum ekonomických a sociálnych aspektov hrozieb, akými sú terorizmus a organizovaný zločin. Správa generálneho tajomníka106 zdôrazňuje, že je
potrebná koherencia na národnej, regionálnej a multilaterálnej
úrovni a že je potrebné posilniť koordináciu a dialóg medzi multinacionálnymi inštitúciami. Stretnutie ECOSOC v roku 2004 prijalo rezolúciu, ktorá podporila väčšiu spoluprácu medzi jej funkčnými a regionálnymi komisiami. V tomto kontexte sa od UNECE
vyžaduje posilniť jej väzbu na globálnu úroveň a tesnejšie spolupracovať s Komisiou pre sociálny rozvoj, Komisiou pre udržateľný rozvoj a ďalšími komisiami [44].
Konkurenčný tlak núti podniky lokalizované vo vyspelých krajinách, aby v rámci outsourcingu presunuli pracovné miesta do
zahraničia. S postupnou integráciou Číny, Indie a ďalších rozvojových krajín vstúpi prostredníctvom obchodu a investícií na
globálny trh práce množstvo ľudí v produktívnom veku. Táto pracovná sila, často vysoko vzdelaná, bude atraktívnym konkurenčným zdrojom nízko-nákladovej pracovnej sily v dobe, kedy technologické inovácie ďalej rozširujú rozsah globálno-mobilných zamestnaní. Konkurencia od týchto pracovníkov zvýši pracovnú súťaž, urobí nevyhnutnou profesionálnu rekvalifikáciu a obmedzí
rast miezd v niektorých zamestnaniach. Kam tieto tlaky trhu práce
povedú, bude závisieť od toho, ako politickí lídri a tvorcovia hospodárskej politiky budú reagovať na zmeny spôsobu výroby, obchodu a zamestnanosti a ako ich budú transformovať.
Európska únia má záujem na fungujúcej a prosperujúcej svetovej ekonomike. Ide nielen o záujem vyspelých štátov, ktoré potrebujú stabilitu a obchod, aby si udržali svoju životnú úroveň, ale týka
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sa to aj menej vyspelých ekonomík, ktoré potrebujú rozvinúť svoje
ekonomiky a spoločnosť.
Technológie: Moderné spoločnosti a ekonomiky sú závislé do
značnej miery na energetických zdrojoch a informačných a komunikačných systémoch. Narušenie fungovania týchto systémov môže vážne ohroziť bezpečnosť krajiny. Preto krajiny musia brať do
úvahy tieto možné udalosti a zaistiť, aby fungovanie armády bolo
dostatočne chránené. Aby sa zabránilo novým nerovnováham,
ktoré mohli vyplývať z rýchleho technologického pokroku potrebujú menej rozvinuté ekonomiky prijať opatrenia pre rozvoj informačnej spoločnosti. Aplikácie informačných a telekomunikačných
technológií (IKT) môžu byť považované za dôležitý nástroj pre
rozvoj, ale aj pre konkurenciu [36]. Škála rozvojových otázok pre
rozvojové a tranzitívne ekonomiky vyžaduje komplexné reakcie zo
strany medzinárodných organizácií. Ukazuje sa, že nárast v úrovni
IKT infraštruktúry má tendenciu zlepšovať nerovnosť pohlaví107
vo vzdelaní a zamestnanosti. Pre regióny trpiace politickým útlakom by sa takýto rozvoj mohol stať dôležitým nástrojom politickej
emancipácie.
Politika podpory rozvoja vyspelých priemyselných technológií
vyspelých krajín bola motivovaná primárne otázkami národnej bezpečnosti. Vplyv vlády na priemysel bol značný a zostal ním doteraz. Od druhej svetovej vojny boli nové odvetvia špičkových technológii podporované vládami v snahe posilniť národnú bezpečnosť. Obranné programy tvoria v niektorých krajinách (napr. USA)
významnú časť v štruktúre verejných výdavkov na vedu a výskum
(V&V). Americký priemysel mal z týchto obranou stimulovaných
investícií prospech.. Menej flexibilný obranný akvizičný proces
však môže predlžovať výrobné cykly a zvyšoval náklady v čase,
kedy sú firmy globálnou konkurenciou nútené znižovať náklady
a skracovať čas na vývoj a výrobu. Obrana musí naďalej podporovať kľúčové oblastí špičkového výskumu. Bezpečnostné riziká
súvisia nielen s mierou, v akej sú krajiny a ich firmy schopné konkurovať v oblasti špičkových technológií a hlavných ekonomických
sektoroch, ale aj s mierou, v akej ich inovácie skutočne prechádzajú do výroby v oblasti zbrojárskeho priemyslu a do výzbroje108.
Základom pre stratégiu obranných technológií v budúcnosti bude
reforma logistických a akvizičných procesov armády, väčšie zameranie V&V v rámci ozbrojených síl na duálne (civilno-vojenské)
použitie výrobkov a procesov. Súčasné hrozby si vynucujú potrebu
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verzálne členstvo, dokonca
aj keď nie všetci členovia to
dodržiavajú – pozn. aut.
102Štáty disponujúce v súčasnosti jadrovými zbraňami budú naďalej udržiavať a zlepšovať svoj jadrový potenciál.
Hrozba použitia jadrových
zbraní či zdôrazňovanie ich
potenciálu zo strany niektorých krajín by narušilo súčasný
režim nešírenia, vyvolalo
možný posun v rovnováhe
moci a zvýšilo riziko konfliktov eskalujúcich do jadrových konfliktov [31]. Krajiny
bez jadrových zbraní, najmä
na strednom Východe a v severovýchodnej Ázii, by sa
mohli rozhodnúť získať ich
s tým, že ich susedia tak činia.
103Chemical Weapons Convention (CWC) z roku 1993.
104Biological

and Toxin Weapons Convention (BTWC)
z roku 1972.

105Committee on the Social
and Economic Aspects of Security Threats.
106Globalization and interdependence (A/59/31).
107ICT umožňujú ženám formovať sociálne a politické
siete – pozn. aut.
108Často tento proces v oblasti armády značne zaostáva za úrovňou súkromného
sektoru v dôležitých oblastiach, akými sú počítače,
moderné technológie a mikroelektronika. Je potrebné
snažiť sa používať efektívnejšie a účinnejšie stratégie
pre vojenské investície do
mo-derných technológií –
pozn. aut.
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109Toho

by sa mohlo dosiahnuť tým, že všade, kde je to
možné, sa budú používať
komponenty, technológie
a subsystémy vyvinuté súkromným sektorom. Komerčné komponenty, technológie
a subsystémy v mnohých
prípadoch môžu splniť funkčné potreby pri nižších nákladoch ako tie technológie,
ktoré sú iniciované armádou
a ktoré sú pre ňu špecificky
vyrábané. Je dôležité eliminovať nie nevyhnutné vojenské špecifikácie, testovacie
požiadavky a postupy zaobstarávania – pozn. aut.

110Napr. program MMST podporovaný MO USA bol vytvorený pre rozvoj rýchlych,
flexibilných, nákladovo efektívnych techník pre výrobu
polovodičov. Primárnym cieľom bolo uspokojiť vojenské
potreby pri akceptovateľných
nákladoch, ale táto technológia je dôležitá aj pre komerčnú výrobu – pozn. aut.
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dosiahnuť pokrok v technologicky vyspelých obranných systémoch, pričom je potrebné spolupracovať so spojencami, aby sa
využili výhody (najmä v oblasti technológií) vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce a expertných znalostí. Tieto strategické požiadavky by mali viesť k tomu, že sa na obranu poskytnú značné
investície tak, aby sa táto stala (a) efektívnejšou z vojenského hľadiska a (b) výhodnejšou pre širšiu priemyselnú základňu. Problémom ohrozujúcim dlhodobú bezpečnosť EÚ bude, ak sa nepodarí
skrátiť dobu vývoja civilných a vojenských výrobkov, ako aj rýchlosť, s akou sú inovácie zakomponovávané do nových obranných
systémov. Na udržanie ekonomickej konkurenčnej schopnosti ale
aj obranného potenciálu je potrebné realizovať plynulé inovácie
a modernizácie v komerčnom sektore špičkových technológií
v rozvojovej, ako aj v implementačnej fáze. Musia sa znížiť náklady pre zaobstarávanie špičkových technológií, aby sa uspokojili
vojenské potreby.109 Integrácia so súkromným sektorom je potrebným krokom, ak majú byť európske krajiny schopné rýchlo zvýšiť
svoju obranyschopnosť.
Investície do technológií sú dôležité pre obranné systémy, pretože
umožňujú väčšiu dynamiku operácií, flexibilitu, rozšírené uplatnenie
a ekonomické úspory.110 Kontakt so spojencami, využívanie medzinárodnej spolupráce pri vývoji technológií inými technológiami
a u iných programov a projektov by mali byť dôležitým faktorom
rozvoja. Súčasťou stratégie vyspelých štátov teraz musí byť posilniť
svoje vzťahy so spojencami a podporiť efektívnu spoluprácu pri
riešení problémov súvisiacich s modernými technológiami.
Vlády musia urobiť konkrétne kroky na zavedenie svojej novej
vízie pre obrannú stratégiu. Sú to práve investície štátu do technológií, ktoré podporujú vojenský a ekonomický potenciál krajiny.
Musí sa urýchliť využitie moderných technológií v mnohých oblastiach: počínajúc informačnými technológiami cez nové materiály až
po pokročilé simulácie, vzdelávanie a výcvik. Technologické zaostávanie ako hrozba pre krajiny NATO sa môže odstrániť len výskumom, ktorý bude ďalej rozvíjať výrobky a procesy využívajúce
moderné počítačové kapacity, pokrokové výrobné a vývojové procesy a moderné formy kooperácie firiem. Narastajúce náklady môžu byť čiastočne redukované využívaním medzifiremných aliancií
a formou zdieľania nákladov. Začína sa presadzovať nový prístup
založený na integrácii obranných a komerčných technológií, čím sa
umožňuje zrýchlenie tempa, v ktorom sú nové technológie využí-
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vané armádou. Je potrebné snažiť sa automatizovať väčšinu rutinnej práce spojenej s podporou logistiky. Armáda musí zohrať aktívnu úlohu v očakávanom rozsiahlom pohybe podnikateľských
informácií do informačnej infraštruktúry.
Ministerstvo obrany USA už dávnejšie iniciovalo veľkú spoluprácu s Japonskom111, aby získalo prístup ku jeho komerčným
technológiám, výrobným znalostiam, komponentom a subsystémom. Spojené štáty však podporujú rozvoj technológií permanentnou stimuláciou významných civilno-vojenských firiem. Stratégia dvojakého použitia, aká je zmienená vyššie ponúka zreteľné
výhody pre armádu112 tým, že umožňuje ušetriť prostriedky tým,
že nakupuje čo najviac od súkromných výrobcov, ktorí pod konkurenčným tlakom trhu poskytujú svojim zákazníkom výrobky
s najnovšími a najlepšími technológiami pri prijateľnej cene. Prístup duálneho použitia je však prospešný aj pre súkromné firmy.
Obranné výdavky pre V&V duálneho použitia a zaobstarávanie má
významný vplyv na technologický pokrok, pretože investície budú
viazané na špičkové technológie s potenciálne širokým využitím.
Stratégia musí takisto zahŕňať vládne investície, ktoré zvýšia výkonnosť celej ekonomiky.113
Súboj o zdroje: Všetky krajiny potrebujú stabilnú dodávku
energií a surovín. Teda nestabilita v oblastiach ako Stredný Východ,
ktorý poskytuje takmer 30 % výroby surovej ropy sveta, je dôležitým problémom pre globálnu ekonomiku. Preto sú dobré vzťahy medzi krajinami Eurázie dôležité. Spoločné záujmy ekonomickej stability a prosperity medzi eurázijskými krajinami môžu podporiť väčšiu politickú spoluprácu a mierové súžitie. Dlhodobé politické napätie a súťaž o nedostatkové zdroje, najmä o energiu, by
mohla vytvoriť regionálnu nestabilitu114 a tým vážne ohroziť ekonomickú integráciu Európy a Ázie. Rastúce energetické požiadavky
Číny ju zrejme budú nútiť, aby zvýšila svoju angažovanosť vo svete – na Strednom východe, v Afrike, Latinskej Amerike a Eurázii.
V snahe maximalizovať a diverzifikovať115 svoje energetické dodávky sa Čína obáva, že bude náchylná tlaku zo strany USA, ktoré
oficiálne čínske kruhy vidia ako krajinu s agresívnou energetickou
politiku, ktorá môže byť použitá proti Číne. Je nepravdepodobné,
že by energetické potreby Európy rástli v rovnakej miere ako potreby rozvojového sveta, čiastočne aj kvôli očakávanému nižšiemu
ekonomickému rastu Európy a jej efektívnejšiemu využívaniu
energie [31].
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111Táto snaha mala za cieľ
lepšie vyrovnať značné objemy obranných technológií
USA, ktoré idú do Japonska
s kompenzačnými tokmi
technológií dvojakého užitia
získanými od súkromných
firiem v Japonsku pre použitie na obranné aplikácie.
Dôraz je tu kladený na
podporenie medzifiremných
väzieb, aby ich obranná
priemyselná základňu získala prístup ku japonským
znalostiam a informáciám –
pozn. aut.
112Projekt Future Combat
System (FCS) znamená, že
firma Boeing sa bude koordinačne podieľať na projekte, ktorý má celkový rozpočet 100 mld. USD [48].
113To značí investovanie do
kvalitného vzdelania a výcviku pre všetkých pracovníkov; formovanie V&V
partnerstiev s priemyslom
zameraných na perspektívne technológie, ktoré sú komerčné, ale majú aj vojenské využitie. Rozvoj hospodárskej politiky, ktorá spĺňa
verejné potreby a pritom
podporuje technologický pokrok, rast znalostne náročných odvetví a tvorbu špičkových pracovných miest –
pozn. aut.
114V

rámci regiónu je množstvo potenciálnych zdrojov
konfliktu: dlhodobý konflikt
medzi Indiou a Pakistanom;
napätie okolo Severnej Kórey, rivalita medzi Čínou a Japonskom a Čínou a Ruskom,
ako aj napätie medzi Čínou
a Taiwanom. Rozvinutie konfliktov na Južnom Kaukaze
a nové konflikty v Strednej
Ázii; problém ďalšieho rozšírenia EÚ (otázka vstupu Turecka). Navyše je tu nestabilná situácia v Afganistane,
trvajúce napätie okolo Iránu
a hlboko zakorenené násilné
konflikty vo zvyšku Stred-
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ného východu, ktoré sa môže rozšíriť v mnohorakých
podobách do eurázijskej politickej scény. To môže destabilizovať dôležité časti kontinentu rozptylom do zvyšku
regiónu a dokonca globálne
– pozn. aut.
115Čínskym firmám sa odporúča, aby investovali do projektov v Kaspickom regióne,
Rusku, na Strednom východe
a Južnej Amerike, aby si
zabezpečili spoľahlivejší prístup ku zdrojom – pozn. aut.
116Spotreba ropy Čínou predstavuje tretinu nárastu globálnej spotreby ropy od roku
2001. International Energy
Agency (IEA), ktorá monitoruje trh s ropou, odhadovala,
že rast v spotrebe Číny by sa
mal spomaliť tento rok, ale
nie o toľko, ako sa pôvodne
očakávalo. Čína, ktorá vlani
spotrebovala okolo 6,4 mil.
barelov denne, by mala v roku 2005 pridať ďalších 500 000
barelov denne k tomuto celkovému množstvu. Minulý
mesiac sa predpokladalo, že
Čína zvýši toto množstvo len
o 400 000 barelov denne
[43]. Pre komplexnejšie štatistiky pozri [13], prípadne
novšie vydanie.
117Existuje

množstvo veľkých tranzitných projektov
orientovaných na Rusko, ale
sú tu takisto tri veľké tranzitné projekty spájajúce oblasť Kaspického mora s trhmi v Európe. Prvým je projekt, ktorý spojí ropné polia
Kazachstanu s ruským čiernomorským prístavom Novorossijsk. Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) je projekt ropovodu za takmer 3 mld. USD,
ktorý by mal spojiť ropné
polia v Azerbajdžane s tureckým prístavom Ceyhan.
Azerbajdžanu v súčasnosti
chýba potrebná infraštruktúra na vývoz jeho plynu. Výstavba za jednu miliardu
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Rastúca globálna ekonomika zvýši dopyt po množstve surovín.
Celková spotrebovaná energia sa pravdepodobne zvýši o asi 50 %
v budúcich dvoch desaťročiach v porovnaní s 34 % nárastom od
1980 – 2000. Významnejšiu úlohu pritom bude zohrávať ropa.
Väčšina expertov odhaduje, že so značnými investíciami do nových
kapacít budú celkové energetické dodávky dostatočné na to, aby
uspokojili globálny dopyt. Množstvo oblastí, o ktorých sa predpokladá, že budú poskytovať zvýšenú produkciu (napr. Kaspické
more, Venezuela a Západná Afrika), však zahŕňa značné politické
alebo ekonomické riziko. Tradiční dodávatelia na Strednom
východe sú takisto čoraz nestabilnejší. Kľúčovou neistotou je teda
ostrejšia súťaž o zdroje sprevádzaná prípadnými veľkými narušeniami dodávok ropy. Európa snažiaca sa zaistiť si dodávky plynu
môže posilňovať svoje vzťahy s Ruskom alebo severnou Afrikou.
Dôvodom je vzájomná závislosť pri dodávkach cez plynovod.
Rastúce energetické potreby Číny116, Indie a iných rozvojových
krajín naznačujú rastúci záujem o energiu. Práve Čína a India,
ktorým chýbajú adekvátne domáce energetické zdroje, si budú
musieť zaistiť trvalý prístup k zahraničným dodávateľom. Potreba
energie bude hlavným faktorom pri utváraní ich zahraničnej
a obrannej politiky. Experti predpokladajú, že Čína bude potrebovať zvýšiť svoju energetickú spotrebu o približne 150 % a India
bude do roku 2020 potrebovať takmer zdvojnásobiť svoju spotrebu, aby si udržala stabilnú mieru ekonomického rastu [31].
Významným faktorom ekonomickej integrácie medzi Európou
a Áziou je prepojenie hlavných ropných polí a zásob plynu v Rusku
a okolo Kaspického mora s hlavnými odberateľmi v západnej
Európe a východnej a juhovýchodnej Ázii.117 Jedným zo stimulov
rozvoja krajín SNŠ bol rýchly rast vývozu energie z tohto regiónu.
Do roku 2010 sa očakáva ďalší vzrast produkcie ropy a jej exportu z Ruska, Azerbajdžanu a Kazachstanu.118 K produkcii a exportu zo SNŠ pristupujú aj ďalšie dôležité energetické toky v Ázii
(napr. z Indonézie do Východnej Ázie).
Podľa [5] predstavovala Eurázia v roku 2003 asi 36 % svetovej
produkcie ropy a okolo 50 % svetovej produkcie plynu. V priebehu toho istého roku tento región spotreboval asi 55 % a 57 % svetovej ropy a plynu. Niektoré krajiny (najmä Japonsko a Juhovýchodná Ázia) sú čistými dovozcami energie a často žiadnu energiu
nevyvážajú. Rusko a Stredná Ázia poskytujú značný podiel európskych ropných dovozov, kým Stredný východ dodáva veľkú časť
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ázijskej ropy [5]. Transfer plynu smeruje najmä zo SNŠ a severnej
Európy do zvyšku Európy a z Juhovýchodnej Ázie a Stredného
východu do zvyšku Ázie. Transatlantické energetické toky sú relatívne malé. Energetický obchod v Európe a Ázii naznačuje, že
v posledných rokoch dochádza k integrácii medzi jednotlivými regiónmi. Krajiny, ktorých relatívna váha dovozu z oblastí mimo
bloku je vyššia, dovážajú energiu z eurázijských krajín, (Čína a Japonsko) prípadne z oblastí mimo Euráziu (Južná Ázia).
Demografické zmeny a starnutie obyvateľstva: Vývoj populácie charakterizovaný stagnáciou a poklesom obyvateľstva v produktívnom veku, starnutie populácie a riziko závislosti v starobe sú
najrelevantnejšie pre rozvinuté krajiny a vytvárajú hrozby pre ich
sociálne systémy, verejné financie a ekonomický rast. Rastúca migrácia, ktorá má takisto svoje náklady a riziká, sa považuje len za časť
riešenia a objavujú sa nové prístupy ku starnutiu. Značným bezpečnostným rizikom je podcenenie potreby ekonomických reforiem,
ktoré by mali reagovať na potrebu stabilizovať sociálny (najmä
dôchodkový) systém.119 Rovnosť je teraz široko prijímaná ako kľúčová zložka rozvojových stratégií zaisťujúcich efektívne využitie
ľudského kapitálu a stimulujúcich ekonomický rast. Argumenty
efektívnosti sú dôležité v kontexte globalizácie a tlaku na zlepšenie
konkurenčnej schopnosti.
Migrácia a utečenci: SR začína zaznamenávať zvýšený záujem
utečencov o tranzit cez naše územie. Podstatne zložitejší problém
predstavuje skutočnosť, že utečenci a žiadatelia o azyl, aj keď
nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu, umožňujú zvyšovanie rizikového potenciálu prípadnou angažovanosťou niektorých z nich
v kriminálnych aktivitách alebo v terorizme. Pri rozvíjaní Európskej bezpečnostnej politiky musia byť zvažované aj imigračné
problémy, najmä problém príčin, ktoré vedú k takýmto pohybom
populácie. V prípade hlavných tokov obyvateľstva môžu takisto
byť v extrémnych prípadoch použité ozbrojené sily na posilnenie
hraníc, blokády alebo deportáciu.
Pohyby obyvateľstva boli v minulosti integrujúcim faktorom.
V minulosti bola značná migrácia z Európy do USA a po druhej
svetovej vojne v rámci Európy. Súčasné migračné toky v rámci
Eurázie120 nie sú však také významné, pretože reštriktívna imigračná politika EÚ pôsobí ako účinná bariéra proti väčšiemu pohybu ľudí v transkontinentálnom meradle. V budúcnosti však výrazne vzrastie tlak na väčšie medzikontinentálne (Ázia – Európa)
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USD plynovodu Baku-Tibilisi-Erzurum alebo Juhokaukazského plynovodu (SCP)
umožnia krajine značne
zvýšiť export plynu. Európa
a USA majú značný záujem
na diverzifikácii prístupu ku
kaspickým zdrojom energie,
aby eliminovali svoju závislosť (najmä v prípade plynu) na ruských vývozných
a tranzitných trasách [6, 21].
Finančné efekty pre tranzitné krajiny môžu byť veľké.
Príjmy Ukrajiny z tranzitu plynu dosahujú okolo 1,5 mld.
USD ročne.
118Predpokladá sa, že medzi
2003 a 2010 by sa mohol vývoz ropy z Ruska zvýšiť o 130
mil. ton a z Azerbajdžanu
a Kazachstanu o celkom 90
mil. ton. Závisí to od implementácie rozvojových projektov v SNŠ, kde významnú
úlohu zohrávajú aj európske
firmy (napr. rozvoj Karachaganakských ropných polí
v Kazachstane, kde by sa do
roku 2010 mal objem ťažby
oproti súčasnosti zdvojnásobiť, zaisťuje konzorcium vedené britskou firmou British
Gas a talianskou ENI) [21].
Pre aktuálny vývoj v oblasti
pozri stránky: http://www.kazakhembus.com.
119Potreba reforiem vyplýva
z nepriaznivých demografických trendov v mnohých
európskych krajinách a z rastúceho tlak na väčšiu solidaritu s budúcimi dôchodcami, neskorší odchod do
dôchodku, väčšiu spoluúčasť alebo vyššiu imigráciu
mladých ľudí. Ministerská
konferencia pre starnutie
(MICA, 2002), odporúča,
aby politika starnutia bola
zapracované do všetkých
relevantných politík. UNECE
na to reaguje v oblastiach
svojej expertíznej činnosti –
ekonomickej analýzy a populačných politík, politiky
bývania, atď. – pozn. aut.
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120Po kolapse ZSSR bola spočiatku migrácia ľudí zväčša
ruského pôvodu z nových republík SNŠ späť do Ruska.
V krajinách s vojnou a občianskymi nepokojmi sa utečenci často presúvali v rámci
ich vlastnej krajiny (napr. Azerbajdžan či Tadžikistan). Od počiatku transformácie však je
väčšina migračných pohybov
z ekonomických dôvodov. Ide
o migráciu v rámci rozšírenej
EÚ a jej najbližších susedov
(najmä z Turecka a Ukrajiny);
migrácia z Južnej Ázie do
Západnej Európy (niekedy
emigranti zostávajú v krajinách SNŠ kvôli ťažkostiam so
vstupom do EÚ); migrácia zo
Strednej Ázie do Ruska; migrácia v rámci Ruska zo severných do stredných častí;
migrácia v rámci Číny a z Číny na ruský Ďaleký východ.
Žiaden z týchto migračných
tokov nie je v súčasnosti veľmi veľký. Niekde sú však tieto
pohyby značné (napr. migrácia do Ruska z Kirgizskej
republiky a z Tadžikistanu do
Ruska) [21].
121Populačné tlaky najmä v Južnej Ázii a čiastočne vo Východnej Ázii zostanú relatívne
vysoké, kým v Európe, SNŠ
a v Japonsku budú stagnovať
alebo dokonca klesať – pozn.
aut.
122Pozri

Wohlforth [47]; Mastanduno [25, 26]; MacFarlane
[23] sa zaoberá problematikou ruskej stratégie po kolapse ZSSR; Huntington [11,
12] a Tarock [42] si všímajú
civilizačných konfliktov; Copeland [7] príčiny veľkej vojny; Jervis [14] analyzuje problém komplexnosti v politickom a sociálnom živote; Katzenstein [16] skúma kultúru
národnej bezpečnosti. Keohane a Nye [17] rozoberajú
moc a vzájomná závislosť;
Mandelbaum [24] sa zaoberá
problematikou vplyvu ideí
ako sú mier, demokracia
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migračné toky.121 Krajiny so starnúcim obyvateľstvom budú musieť prijímať mladých pracovníkov z populačne dynamických krajín, pre ktoré budú atraktívne mzdové rozdiely, ak budú chcieť
zabrániť vážnej disparite medzi starým obyvateľstvom a ľuďmi
v produktívnom veku.
V rovnakom čase budú reštrikčné podmienky trhu práce a migračné politiky založené na ekonomických, kultúrnych a politických danostiach potenciálnych prijímajúcich krajín pôsobiť ako
vážna bariéra pre pracovnú mobilitu cez hranice v Eurázii. To naopak môže viesť ku vyrovnávaniu kapitálových tokov a presunom
pracovných miest do oblastí s lacnou pracovnou silou. V nových
členských štátoch EÚ panujú obavy, že zahraničné firmy, ktoré
v 90. rokoch umiestnili svoje výrobné závody kvôli nízkym pracovným nákladom do strednej Európy, budú teraz presúvať svoje
závody vo veľkej miere do Ázie. Európa musí riešiť problém, či
prijať väčší počet imigrantov, alebo stratiť pracovné miesta a mať
problémy s financovaním potrieb starnúceho obyvateľstva.

Regionálne špecifiká ekonomických problémov
bezpečnosti
Každá krajina či oblasť sveta je charakterizovaná špecifickými
kombináciami bezpečnostných a ekonomických rizík. Tieto spolu
vytvárajú konkrétne ohrozenia krátkodobého či dlhodobého
charakteru. Hlavnými regionálnymi oblasťami neistoty zostávajú
Rusko, Čína a krajiny tzv. tretieho sveta. Po ukončení svetovej vojny
sú aj ekonomické aspekty bezpečnosti ovplyvnené vznikom unipolárneho sveta, jeho stabilitou ako aj stratégiou USA po skončení
studenej vojny.122
Obavy z rizík sú u rozličných regiónov rôzne. Zatiaľ čo krajiny
tzv. tretieho sveta (Subsaharská Afrika a Latinská Amerika) vytvárajú riziká súvisiace s jej nízkou ekonomickou výkonnosťou a s tým
súvisiacim problémom sociálneho napätia ako podhubia pre vojenské či iné ozbrojené konflikty, v prípade krajín ako sú Čína, India či
Indonézia ide o obavy súvisiace s ich rastúcim ekonomickým významom a strategickou silou.
Ak nenastane zásadná zmena v procese globalizácie alebo
nedôjde ku vnútorným krízam, nastane v dôsledku trvale vysokého
ekonomického rastu, zväčšenia vojenských kapacít a veľkého
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počtu obyvateľov vzostup nových mocností (Číny, Indie a ďalších
globálnych aktérov), ktoré zmenia výrazne geopolitický priestor.
Ekonomická a politická moc obidvoch najľudnatejších krajín môže
byť časom značná, ale neistota panuje ohľadne foriem a stratégií,
aké budú tieto krajiny uplatňovať vo vzťahu k iných mocnostiam123. Teda či pôjde primárne o vzťah spolupráce alebo konkurencie. Ale aj krajiny ako Brazília či Indonézia by mohli ekonomicky dostihnúť alebo prekonať v strednodobom horizonte
množstvo európskych krajín.
Rozšírená EÚ s veľkým trhom, spoločnou menou, kvalifikovanou pracovnou silou, stabilnými demokratickými vládami a zjednotenou ekonomikou bude schopná zvýšiť svoju váhu na medzinárodnej scéne. Sila EÚ by mohla byť v poskytnutí modelu
globálnej a regionálnej správy pre objavujúce sa mocnosti. Ale
starnúce obyvateľstvo a zmenšujúca sa pracovná sila vo väčšine
krajín budú mať na tento kontinent dôležitý dopad. Európske krajiny musia prispôsobovať svoje pracovné sily, reformovať ich sociálny blahobyt, vzdelanie a daňové systémy, a prijímať narastajúcu
populáciu imigrantov (najmä z muslimských krajín), alebo budú
musieť čeliť obdobiu pretrvávajúcej ekonomickej stagnácie.
Japonsko čelí podobnej kríze starnutia, ktorá môže narušiť jej
dlhodobú ekonomickú obnovu a bude musieť zhodnotiť svoj regionálny status a úlohu. Japonsko môže iniciovať užšiu spoluprácu
Čínou, alebo zaujať zdržanlivejší postoj. Problémom je aj vývoj
v Severnej Kórei, kde sa v strednodobom horizonte očakáva rast
napätia, ktoré sa zo strany Japonska stretáva s obavami. Obavy nad
kórejským zjednotením a napätím v tchajwanskej úžine ukazujú na
komplikovaný proces na dosiahnutie regionálnej rovnováhy.
Rusko má potenciál posilniť svoju medzinárodnú úlohu v dôsledku jeho postavenia ako hlavného vývozcu ropy a plynu. Avšak
Rusko čelí značnej demografickej kríze vyplývajúcej z nízkej miery
pôrodnosti, slabej zdravotníckej starostlivosti a potenciálne explozívnej situácii s AIDS.124 Aj keď tieto sociálne a politické faktory obmedzujú rozsah, v akom Rusko môže byť hlavným globálnym
hráčom, stane sa zrejme významným partnerom nielen pre USA
a Európu, ale aj pre Čínu a Indiu. S týmito a inými novými globálnymi aktérmi sa svet v budúcnosti radikálne zmení. Mocnosti ako
Čína, India, Brazília a Indonézia majú potenciál zmeniť situáciu.
Európa zažíva významné zmeny spojené s množstvom socioekonomických, politických a strategicko-vojenských rizík. Procesy

6

a voľný trh; Mearsheimer [27]
si všíma politiky veľmocí
a Milner [29] zasa záujmami,
inštitúciami a informáciami
v kontexte domácej politiky
a medzinárodných vzťahov;
Nye [32] moci v globálnom
svete; Vasquez a Elman [46]
si všímajú otázky rovnováhy
moci – pozn. aut.
123Hrubý

národný produkt
(HNP) Indie prekoná alebo
dostihne európske ekonomiky. Väčšina prognóz naznačuje, že do roku 2020 HNP
Číny prekročí HNP jednotlivých západných ekonomických mocností s výnimkou USA. Kvôli značnej veľkosti obyvateľstva Číny a Indie – odhadovanej US Census Bureau na 1,4 mld.,
resp. takmer 1,3 mld. do roku 2020 – ich životná úroveň nemusí dosiahnuť západnú úroveň preto aby sa
stali významnými ekonomickými mocnosťami. Čína
podľa údajov WTO sa v roku 2004 stala tretím najväčším vývozcom na svete
(6,5 % podiel na svetovom
vývoze) a predstihla tak
Japonsko. Jej dynamika rastu
vývozu je najvyššia spomedzi desiatich najväčších svetových vývozcov [3, 21].

124Smerom

na juh hraničí
s nestabilným regiónom na
Kaukaze a Strednej Ázii, kde
muslimský extrémizmus a terorizmus môže pokračovať
rozšírením do Ruska – pozn.
aut.
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125Harmonizácia

regulačných opatrení stimuluje trhy
a medzinárodný obchod. Legislatívna a regulačná konvergencia sa predpokladá
v rozličných kooperačných
dohodách medzi EÚ a nečlenskými krajinami v európskom regióne. Súčasne je potrebné prijímať ďalšie opatrenia, aby sa zabránilo novému deleniu medzi rozšírenou EÚ a nečlenských štátov
(najmä SNŠ). Súčasné bilaterálne dohody uzatvorené
v 90. rokoch poskytujú legálnu základňu pre bilaterálnu
spoluprácu v rámci EÚ.
Avšak potreba mnohostrannej spolupráce v s inými krajinami sa stáva aktuálnou
a začína sa uskutočňovať posilnenie sub-regionálnej integrácie v krajinách SVE a SNŠ
– pozn. aut.
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rozšírenia EÚ z roku 2004 a vyhliadky na ďalšie rozšírenie Únie
v rokoch 2007 – 2008 (o Rumunsko, Chorvátsko a Bulharsko)
a otvorenie negociácií s Tureckom sú významnými procesmi meniacimi kontext, v ktorom sa budú tieto riziká objavovať. Rozširovanie EÚ podporuje reformy na západnom Balkáne. Nová politika susedstva EÚ125 bude mať dopad na iné štáty susediace s krajinami rozšírenej EÚ. Nečlenské štáty si čoraz viac uvedomujú význam regulačnej konvergencie v kontexte ich budúcej participácie na
globalizovaných trhoch. Teda určujúcou silou regulačnej konvergencie nie je len rozšírenie EÚ a existujúce bilaterálne dohody s EÚ, ale
takisto ambícia konkurovať na globálnych trhoch [44].
Tranzitívny proces v krajinách SVE a SNŠ značne pokročil, ale
dosiahnutý pokrok je veľmi heterogénny. V tomto kontexte môžu
byť rozlíšené rôzne kategórie štátov: (1) vyspelé trhové ekonomiky;
(2) krajiny s ekonomikami v pokročilom štádiu transformácie a (3)
krajiny s ekonomikami v počiatočnom štádiu transformácie.
Heterogenita je ďalej posilňovaná diferenciáciou v ekonomickom
a sociálnom vývoji. Mnohé z krajín v skupinách v posledných
dvoch skupinách nedosiahli predtransformačnú úroveň HDP na
obyvateľa; niektoré z nich čelia extrémne vysokým mieram nezamestnanosti a vysokým mieram chudoby, mnohé z nich sú stále
ohrozované konfliktami. Rozdielne štádiá rozvoja v transformácii
a ekonomickom rozvoji vyžadujú rôzne politiky, individuálne prístupy pri implementácii a špecifické formy pomoc zo strany medzinárodných organizácií. Priority medzinárodnej kooperácie týchto troch skupín sa líšia jedna od druhej a súčasne sa značne líšia od
priorít najvyspelejších krajín.
Cieľom krajín EÚ v európskom regióne v ekonomickej oblasti
zahŕňa nárast konkurenčnej schopnosti, transformáciu na znalostne založenú ekonomiku, udržateľný rozvoj a vyrovnávanie sa
so starnúcou spoločnosťou. Noví členovia Únie navyše musia doháňať členov bývalej EÚ 15, čo je značne problematické pri veľkých mierach nezamestnanosti, nízkej technologickej úrovni a rozpočtových deficitoch. Väčšina z krajín SNŠ stojí pred integráciou
do globálnej ekonomiky (pristúpenie k WTO) a do regionálnej
ekonomiky (posilňovanie regionálnej a sub-regionálnej integrácie).
Tieto krajiny musia navyše rozvíjať svoju technickú infraštruktúru,
inštitúcie a reštrukturalizovať podnikový sektor.
Subsaharská Afrika bude zaostávať aj za predpokladu najoptimistickejšieho scenára. Tento región má v súčasnosti najväčší podiel
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chudobných ľudí. Ak bude pretrvávať rastúci problém chudoby
a zlej správy štátu v problematických krajinách Subsaharskej Afriky,
Eurázie, Stredného východu a Latinskej Ameriky stanú sa tieto
oblasti úrodnou pôdou pre terorizmus, organizovaný zločin a pandemické choroby. Nútená migrácia je takisto pravdepodobnou
dimenziou akéhokoľvek vývoja smerom dolu. Medzinárodná komunita zrejme bude čeliť voľbe o tom či, ako a s akými nákladmi
má intervenovať [31].
Tabuľka ukazuje niektoré z problémov, ktoré sa považujú za
akútne v Latinskej Amerike a v Karibiku a ktoré ilustrujú charakter
problémov krajín tzv. tretieho sveta. Obdobné problémy, ako sú tu
uvedené, možno nájsť aj v iných oblastiach sveta.

Niektoré z problémov pociťovaných v Latinskej
Amerike a Karibiku [2]
Tabuľka č. 2: Niektoré z problémov pociťovaných v Latinskej Amerike
a Karibiku
MERCOSUR

ANDSKÉ

KRAJINY

STREDNÁ AMERIKA

KARIBIK

Pašovanie drog

Pašovanie drog

Pašovanie drog

Pašovanie drog

Terorizmus

Terorizmus

Terorizmus

Terorizmus

Pašovanie zbraní

Chudoba
a sociálna
deprivácia

Environmentálne
a prírodné
katastrofy

Chudoba
a sociálna
deprivácia

Organizovaný
zločin

Gerilové aktivity
a podvratné
skupiny

Organizovaný
zločin

Environmentálne
a prírodné
katastrofy

Environmentálne
a prírodné
katastrofy

Pašovanie zbraní

Chudoba a sociálna
deprivácia

Pašovanie zbraní

Chudoba
a sociálna
deprivácia

Organizovaný
zločin

Pašovanie zbraní

Organizovaný
zločin

Gerilové aktivity
a podvratné
skupiny

Environmentálne
a prírodné
katastrofy

Gerilové aktivity
a podvratné
skupiny

–

Je evidentné, že pretrvávajúce problémy s bezpečnosťou, politickou nestabilitou a zločinom, ktoré môžeme často pozorovať v me661
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nej vyspelých krajinách, neumožňujú budovať efektívne fungujúce
ekonomiky. Štáty s nedostatočnou sociálnou, technickou a technologickou infraštruktúrou nemajú dobré vyhliadky na dlhodobú
ekonomickú prosperitu. To platí ešte viac pre možnosti technologického rozvoja. Tie sú značne závislé od vysoko rozvinutej komplexnej infraštruktúry (technická infraštruktúra a inštitúcie), ktorá
je veľmi zraniteľná vojensky podobne ako nepredvídateľnými akciami jednotlivcov. Okrem domácich ekonomických problémov
a ich vplyvu na bezpečnosť existuje ešte jedna závažná dimenzia.
Ide o to, že ekonomické vzťahy sú citlivé na narastanie napätia – či
už vo vzťahoch medzi štátmi, alebo pri problémoch presahujúcich
štátne hranice.

Záver
V tomto období zmien vidíme niekoľko ciest, ktorými sa môžu
utvárať v blízkej budúcnosti hlavné globálne zmeny. Spektrum
zahŕňa zmeny vážne ohrozujúce systém národného štátu a končí
procesmi, ktoré dynamizujú intenzívnejší rozvoj globalizácie. Správa [31] uvádza štyri fiktívne scenáre, ktoré boli odhadnuté z kľúčových trendov. Tieto scenáre neznamenajú skutočné prognózy, ale
popisujú možný vývoj v závislosti na tom, aké faktory budú pôsobiť:
 Davoský svet (Davos World) ukazuje, ako by mohol veľký ekonomický rast vedený Čínou a Indiou v priebehu budúcich 15 rokov zmeniť proces globalizácie tým, že by mu dal viac nezápadnú tvár. Súčasne s tým by mohlo dôjsť ku transformácii politickej scény.
 Pax Americana sa pozerá na to, ako by prevaha USA mohla
prežiť radikálne zmeny globálnej politickej scény a slúžiť k utváraniu nového globálneho poriadku.
 Nový kalifát (New Caliphate) poskytuje príklad toho, ako by mohlo globálne hnutie podporené radikálnou religióznou politikou
utvoriť výzvu pre západné normy a hodnoty ako základ globálneho systému.
 Cyklus strachu (Cycle of Fear) poskytuje príklad toho, ako by obavy zo šírenia jadrových zbraní mohli narásť do bodu, kedy by
boli prijaté rozsiahle bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo
vypuknutiu smrtiacich útokov.
662
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Podľa autorov tieto scenáre ilustrujú len niekoľko z možných
budúcností, ktoré môžu nastať. Široká škála možností naznačuje,
že toto obdobie bude charakterizované zvýšenou mierou zmien na
rozdiel od relatívneho pokoja v časoch studenej vojny.
Na riešenie mnohých horeuvedených problémov sa v jednotlivých krajinách a regiónoch sveta vynaložilo značné úsilie. Dosiaľ
existujú rôzne náhľady na možné stratégie a riešenia problémov.
Ekonomické aspekty bezpečnosti predstavujú významnú kategóriu
pre politické rozhodovanie a stanovovanie priorít. Vysoké náklady
spojené s niektorými spomínanými problémami môžu slabšie a nestabilné krajiny ohroziť viac ako vyspelé štáty najmä s ohľadom na
slabé štruktúry správy štátu. Kvôli negatívnym dopadom v národnom a medzinárodnom meradle sa u mnohých problémov vyžaduje spoločný prístup k riešeniu.
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Úvod
Korene informačnej vojny sú staré a hlboké. Z historického hľadiska bola doplnkom k iným operáciám. O informačnej vojne
v novom svetle uvažujeme na základe rozširovania, zvyšujúcej sa
zložitosti a rastúcej prepojenosti informačných systémov. Nové sú
teda hlavne technológie a bojové pole, v ktorom sa operácie
vykonávajú s cieľom získať informačnú prevahu. Popri vojenskej
je vedená i v politickej, ekonomickej a sociálnej oblasti.
Vo vojne protivníci často útočia na železnice, cesty, mosty, elektrocentrály, komunikačné sústavy a podobne s cieľom ochromiť schopnosť protivníka viesť vojnu. Fyzické útoky majú za následok fyzickú
deštrukciu aktív i pasív protivníka a útočník počas útoku riskuje
stratu vlastného personálu, výstroja a výzbroje. Použitie informačných technológií však môže znížiť bojaschopnosť protivníka a dokonca i zničiť podstatnú časť vojenskej a civilnej infraštruktúry.
Útočník môže dobre skryť svoju totožnosť a obeť nepremýšľa o odvetných opatreniach. Táto forma vojny – informačná vojna – je potenciálnou hrozbou medzinárodnej bezpečnosti, lebo informačná technológia je životne dôležitá pre fungovanie rozvinutých spoločností. Je aspektom moderného života. Telekomunikácie riadia počítače
a počítačové siete sa používajú na kontrolu dopravy na cestách,
železniciach a vo vzduchu. Vlády, právne autority, medzinárodné
organizácie, vojsko, spoločnosti, výskumné inštitúcie, univerzity, nemocnice, banky, burzy a pod. ukladajú a archivujú informácie a vymieňajú si ich elektronicky. Osobné počítače, ktorých bolo napríklad
v roku 2002 vo svete 500 miliónov, zapojené do Internetu nachádzame doma i na pracovisku. Približne 5 miliónov ľudí v uvedenom
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roku používalo Internet – 60,7 % z toho v USA, 24.2 % v Európe,
12,2 % v Ázii, 2,3 % v Latinskej Amerike a 0,7 % v Afrike. Iba 17 národov s populáciou vyššou ako jeden milión nebolo napojených na
Internet. [1] Vzrastajúca závislosť od informačnej technológie môže
byť kriticky zraniteľná. Preniknutie alebo manipulácia s určitou informačnou sústavou môže narušiť vojenské operácie, vniesť životné riziká do miest a dedín a zapríčiniť veľké finančné straty. Počítačové
siete sú založené na štandardne rozšírenej technológii a sú alarmujúco málo chránené proti zámernému nepriateľskému útoku. Iba určité
vlády a priemysel začínajú venovať vážnu pozornosť potenciálnemu
ohrozeniu informačnou vojnou.
Moderná vojna preto tiež ráta s manipuláciou a klamstvom, propagandou podlamujúcou morálku protivníka, s rušením alebo fyzickou deštrukciou veliacich a riadiacich sústav. Vojsko môže použiť všetko od klamstva a elektronického rušenia po tradičné vojenské metódy útoku, vrátane narúšania informačnej sústavy protivníka – spojovacích uzlov, bánk dát, telefónnych ústrední a pod.
Údaje a informácie môžu byť ukradnuté alebo zmanipulované bez
vedomia obete. A dokonca deštruktívny útok, ktorý znefunkční
počítačovú sieť, by mohol spôsobiť rovnako mladý hacker, terorista alebo nepriateľská vláda.
I z radu známych havárií lietadiel, zrážok vlakov, ochromených
telekomunikačných sústav, krádeží technológií a podobne je zrejmý
nasledujúci scenár. Na rozdiel od útočníka v konvenčnej vojne,
útočník používajúci nástroje informačnej vojny môže ochromiť
funkčnosť civilných telekomunikácií, elektrocentrál, bankovníctva,
dopravy a ďalších stredísk stability spoločenskej štruktúry bez
angažovania sa vojska. Strategický útok informačnej vojny môže
prichádzať bez výstražných náznakov alebo eskalovania iných udalostí. Útok na civilnú infraštruktúru by mohol zdržiavať vojenské
akcie, tak ako i všeobecné vojenské procesy alebo velenie a riadenie.
Odborníci v tejto súvislosti tvrdia, že zablokovanie bankových
a finančných transakcií, prerušenie fungovania signalizácie v uliciach
veľkých miest, zmenenie letovej trate lietadiel, narušenie dôležitých
služieb a telekomunikácií je v silách útočníkov proti infraštruktúre.
Zároveň sú presvedčení aj o možnosti uvedenia krajiny do tretej svetovej vojny. Bojiskom by bol kybernetický priestor.
Informačná vojna sa teda neobmedzuje na boj vojska proti
vojsku alebo dokonca národa proti národu. Zatiaľ sú známe tri jej
úrovne – osobná, hromadná a globálna.
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Informačná vojna vedená proti konkrétnym osobám sústreďuje
útoky proti ich súkromnej elektronike, v ktorej býva spravidla
uložené enormné množstvo osobných informácií, vrátane lekárskych záznamov, kreditných účtov, úspor v bankách a ďalších čísel.
Všetky možno ukradnúť a využiť na nákupy alebo dokonca na
tvorbu falšovaných informácií, ktoré môžu spôsobiť veľké problémy a ťažkosti. Je možné čeliť extrémnym formám osobných
útokov, ktoré možno označiť za „stratu osobnosti“, registrovaním
zmien adries na zistenie totožnosti obete, kreditných kariet, lekárskych záznamov a ďalších elektronicky ukladaných informácií,
presmerovaním alebo blokovaním všetkých telefonických hovorov.
Hromadná informačná vojna sa vedie s cieľom získať komerčné tajomstvá alebo spôsobiť konkurentovi škodu využitím
informačnej technológie. Napríklad spoločnosť, ktorá investuje
milión dolárov na vniknutie do konkurentovej bázy dát, odkopíruje výsledok výskumu v cene 15 miliónov dolárov. Tento scenár sa
môže aplikovať najmä vo výskume farmaceutickej, chemickej,
kozmickej alebo informačnej technológie. Informácie o podporovateľoch, zákazníkoch a stratégii spoločnosti môžu byť pre konkurenta tiež hodnotné.
Globálna informačná vojna predstavuje širokú škálu informačnej vojny namierenej proti národu. Môže zasahovať priemysel,
vládu, vojenskú sústavu, bankovú a národnú infraštruktúru, ako
i komunikácie, dopravu a energetické zásoby.

Dve generácie informačnej vojny
Podľa niektorých názorov je možno informačnú vojnu rozdeliť na
dve generácie. Informačná vojna prvej generácie, ktorú môžu už
v súčasnosti viesť ozbrojené sily najvyspelejších štátov, je charakteristická zvýšenou rozlišovacou schopnosťou, zvýšenými možnosťami analýzy a špeciálnymi počítačovými vírusmi (Infobombs).
Druhá generácia, ktorá by mohla byť naplno realizovaná najmä
v budúcich desaťročiach, predpokladá široké využitie manipulácie
s názormi a postojmi ľudí. Základom tejto manipulácie má byť
využitie všetkých druhov hromadných oznamovacích a komunikačných prostriedkov, vysoko prepracovaných dezinformačných
kampaní, holografie s veľmi vysokou dôveryhodnosťou a virtuálnej reality.
669

7

VII. KAPITOLA – Dopady informačnej vojny na Ozbrojené sily

Vplyv informačnej vojny na bojové koncepcie
Podľa renomovaných vojenských expertov bude mať informačná
vojna vplyv na nasledujúce aspekty bojových koncepcií:
 Bude produkovať intenzívne súperenie o informačnú prevahu.
Určití experti si totiž všimli, že informačná prevaha môže byť
definovaná najľahšie a presne, ak poznáme všetky informácie
o protivníkovi a zabránime mu v prístupe k informáciám o našich silách. Ďalej, že v budúcich vojnách rozvoj bojovej úspešnosti jednotiek bude spočívať hlavne v zbere informácií, ich
spracovávaní, prenose a využívaní. Bojové akcie budú teda závislé a zacielené na informácie, na zápas s cieľom vynútiť si informačnú prevahu. Tento aspekt bude neobyčajne prudko a intenzívne prenikať do všetkých oblastí;
 Rozšíri dôsledky vojny. Toto sa bude prejavovať v tom, že vojny
sa budú ťažšie vyhrávať. Bude nutné nielen eliminovať protivníkovu materiálnu základňu vojny, ale kontrolovať a zničiť
aj jeho informačné sústavy, ktoré budú spravidla medzi prvými
cieľmi hlavne vzdušných síl. Vojna sa rozšíri do vesmíru. To
preto, lebo tu budú rozmiestnené kľúčové sústavy informačnej
vojny, monitorovania, navádzania na ciele a komunikačné sústavy;
 Bude skracovať čas vojny v dôsledku toho, že útočné prostriedky budú vysoko presné a cieľmi budú kľúčové pozície
protivníka. Tiež vďaka faktu, že bojové ciele budú značne obmedzované hlavne politickými cieľmi vojny;
 Boj vzdušných síl bude integrovanejší s pozemnými a námornými silami, vojnovými oblasťami bojových operácií a línie
medzi strategickou, operačnou a taktickou úrovňou velenia sa
budú často prelínať, až sa budú zdať nejasné;
 Zmení podstatu koncentrácie síl. Použitie presných úderov
a stealth zbraní a techniky predpokladá, že sa bude meniť
zacielenie väčšiny personálu na sústredenie hlavnej palebnej
sily a informácií. Koncentrácia kvantity väčšiny jednotiek
a zbraní bude zmenená najmä na ich kvalitu. Sústredenie síl
bude očividne rýchlejšie, precíznejšie a oveľa častejšie počas
operácií.

670

Jaroslav NIŽŇANSKÝ

7

Vplyv informačnej vojny na organizačné štruktúry
Vojny v informačnom veku budú vyžadovať organizáciu jednotiek
založenú na informáciách a riadených informačných tokoch. Informačná vojna je v určitom zmysle precíznou vojnou s cieľmi dosiahnuteľnými bez použitia veľkého množstva jednotiek, zbraní
a techniky. Predpokladá sa, že zatiaľ čo počty vzdušných síl budú
narastať, tak v námorníctve, v technických a podporných jednotkách, napríklad u logistiky, budú klesať. Profesionálov bude
viac ako vojakov v základnej službe. Z nich bude viac dôstojníkov
– technikov a menej veliacich a bežných štábnych dôstojníkov.
Pravdepodobne budú jestvovať nové služby ako kozmické sily
a vojaci – špecialisti na počítače.
Tendencia je, že jednotky budú menšie, integrovanejšie a multifunkčné. Bude sa jednať o najlepšiu kombináciu ľudí a strojov,
pružné, pohyblivé jednotky s pevným velením a riadením a zodpovedajúcimi informačnými tokmi, ľahkým výstrojom a výzbrojou, bezproblémovo sa rozvíjajúce do bojových zostáv a s vysokou
bojovou účinnosťou. Bude menej úrovní velenia, multifunkčných
veliteľov a veliacich orgánov. Dôsledkom toho budú jednotky
všetkých úrovní menšie, no ich štatút a úlohy budú očividne vyššie.
Toto bude vyžadovať dôstojníkov a ľudí vysokých kvalít, zbrane
vysokej technickej úrovne, ale i jednotky vyzbrojené robotmi.
Integrácia jednotiek znamená, že ich zloženie dosiahne novú
váhu s presunom v skladbe zo služieb do bojových síl. Multifunkčné jednotky znamenajú, že tieto na všetkých úrovniach budú
plniť rôznorodé bojové poslanie: ako v bojových, tak i nebojových
operáciách. Je pravdepodobné, že aj vzdušné sily prelomia svoje
tradičné operačné obmedzenia a budú bojovať v pozemných operáciách a naopak.

Vplyv informačnej vojny na rozhodovacie procesy
Ako už bolo povedané, cieľovými objektmi môžu byť informácie,
priemyslové podniky, banky, poisťovne, obchod, ale i vojenské
informačné a komunikačné systémy, informačná technika zbraňových systémov a samotné rozhodovacie procesy. Vlastná manipulácia s posledne menovanými sa uskutočňuje v procese získavania dát, spracovávania a využívania informácií a realizácie operá671
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cií. Získavanie dát môže byť ovplyvňované falošnými informáciami, cielenou voľbou informácií, preťažením dátami, ukrývaním
informácií, kódovaním dát a podobne. Všetky prvky reťazca môžu
byť manipulované rušením napájania energiou, zmenami spracovávaných dát, manipuláciou informačných systémov, kde je možné
napríklad manipulovať obrazmi pomocou informačnej techniky,
takže činitelia rozhodovania nebudú vedieť, čo je skutočnosť a čo
fikcia. Informačné útoky majú za cieľ ovplyvňovať konanie protivníka.
Útočník môže manipulovať rozhodovací proces zvonka privádzanými informáciami, zavádzať doplnkové informácie alebo
prerušiť tok informácií zvonka. Ohrozením môže byť zahltenie
systému informáciami, privádzanie platných informácií v nežiaducom okamihu, klamanie, privádzanie neplatných informácií
a ovplyvňovanie ľudí hromadnými oznamovacími prostriedkami.
Takýmito akciami môžu byť diskreditované orgány národnej bezpečnosti, pretože môže byť sťažené plnenie ich úloh.
Útočník sa môže pokúsiť získať, zmeniť, vymazať alebo inak
manipulovať informácie obsiahnuté v informačnom systéme protivníka. Typickým ohrozením môže byť vyhodnotenie zostávajúcich informácií, zavedenie nesprávneho zdroja informácií a zmena
vzťahov informácií. Útočník pôsobiaci vo vnútri informačného
systému sa môže snažiť ovplyvňovať osoby, napríklad povolením
neoprávneného zásahu alebo neoprávneným odovzdaním informácií a ich nositeľov. Útočník sa môže snažiť zbaviť protivníkove
procesy ich funkčnej základne, rušiť ich alebo ovplyvňovať tým, že
priamo napadne technické zložky protivníkových informačných
a komunikačných systémov. Typickými ohrozeniami sú neoprávnené vniknutie do informačných systémov, zneužitie privilégií
oprávnených užívateľov alebo zavedenie červíkov, vírov alebo
trójskych koňov. Fyzické zničenie možno dosiahnuť pomocou
pumy vytvárajúcej elektromagnetický pulz. Elektronickými metódami je možno prerušiť štruktúry velenia na bojisku alebo spojenie so zázemím.
Útočníci sa môžu pokúsiť manipulovať protivníkove informačné systémy už vo fáze ich vývoja, napríklad zavedením dodatočných informácií alebo funkcií. Môžu sa snažiť rušiť systémovú
infraštruktúru protivníkových informačných systémov fyzickými
útokmi. Tiež sa môžu pokúsiť rušiť vonkajšiu infraštruktúru, ktorá
je základom protivníkových informačných systémov. Cieľovými
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objektmi sú pritom spolupracujúce vojenské a civilné infraštruktúry, ako napríklad civilné komunikačné systémy používané ozbrojenými silami.
Na základe skutočného rozpoznania a analýzy útoku sú aktivované protiopatrenia. V odbornej literatúre sa za ne spravidla
pokladá:
a) blokovanie informácií – v etape plánovania operácie (boja)
sa prostredníctvom komplexu opatrení informačnej protičinnosti úplne alebo čiastočne znemožní protivníkovi získať informácie o situácii a prenášať ich v systéme velenia vojskám
i riadeniu zbraňových systémov protivníka. Na jeho realizáciu
sa môže aktívne využívať palebné, rádioelektronické i informačné umlčovanie (ničenie) prvkov systému velenia vojsk
i riadenia zbraňových systémov protivníka.
b) odpútanie pozornosti – v etape plánovania operácie (boja)
sa pomocou komplexu opatrení informačnej protičinnosti
jedna zo strán pokúša vytvoriť reálnu alebo fiktívnu (klamnú)
situáciu ohrozenia pre jedno zo zraniteľných miest protivníka
(na bokoch, v tyle) a presvedčiť ho o svojom zámere pôsobiť
práve v tomto smere, s cieľom odpútať hlavné sily protivníka na riešenie druhoradých úloh.
c) upútanie síl protivníka – je variantom odpútavania pozornosti. Má za cieľ presvedčiť protivníka o reálnosti ohrozenia
jedného z jeho zraniteľných smerov, na ktorého odvrátenie
potrebuje vyčleniť časť síl a prostriedkov.
d) vyčerpanie síl protivníka – spočíva vo vykonávaní komplexu
opatrení informačnej protičinnosti s cieľom donútiť protivníka viesť nevýhodnú a zbytočnú činnosť a potom vstupovať do
operácie (boja) s nesústredenými a vyčerpanými silami. Okrem
toho sa môžu viesť obmedzené, rušivé a odpútavajúce akcie
vynucujúce reakciu a nasadenie síl protivníka.
e) inscenácia – v etape plánovania operácie (boja) sa prostredníctvom komplexu informačnej protičinnosti vnucuje protivníkovi predstavu o vytvorení klamného ohrozenia pre jedno z jeho zraniteľných miest, pre odvrátenie ktorého nemusí
vyčleniť sily a prostriedky. Cieľom je dosiahnuť, aby protivník
zistil, že ide o klam a jeho pozornosť sa otupila. Predpokladá
sa, že pri skutočnom ohrození bude reálnu akciu pokladať za
klamnú a nepoužije sily a prostriedky zodpovedajúce reálnej
situácii.
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f) dezintegrácia (roztržka) – používa sa častejšie v diplomacii
ako vo vojenskej praxi. Ozbrojené sily sa tu používajú ako
silový argument potrebný na riešenie politických záujmov
v medzištátnych konfliktoch. Cieľom použitia tohto spôsobu
informačného boja je donútiť protivníka, aby konal aj napriek
koaličným záujmom. Na to sa môže využívať dezinformácia
verejnej mienky, ako aj vytváranie klamných predstáv o vojensko-politickej situácii medzi predstaviteľmi štátov zúčastňujúcich sa na konflikte. Okrem toho sa môžu vykonávať akcie na
zostrenie skutočných alebo umelo vyvolaných rozporov medzi
členmi koalície, čo znižuje ich ekonomickú a vojenskú silu.
g) upokojenie – komplex opatrení zameraných na zastretie skutočných dôvodov na presuny, rozmiestňovanie, zvyšovanie
bojového potenciálu a bojovej pohotovosti vojsk. Cieľom je
dosiahnuť, aby protivník uveril v priateľské a mierové úmysly protistojacej strany, čo zníži jeho pozornosť. Pritom sa plánuje a pripravuje voči nemu agresia a čaká sa len na vhodnú
príležitosť.
h) zastrašovanie – realizuje sa prostredníctvom šírenia informácií vytvárajúcich predstavy o prevahe protistojacej strany,
ktorá môže, ale aj nemusí byť reálna.
i) provokovanie – môže slúžiť na podnietenie protivníka k takej
činnosti, akú potrebuje protistojaca strana. Zámerom môže
byť overenie si informácií o jeho úmysloch, spôsobe ich realizácie, zistenie zostavy síl a prostriedkov a podobne.
j) preťažovanie informačného systému protivníka – dosahuje sa tým, že v etape plánovania a vedenia operácie (boja) je
protivník zasypávaný takým množstvom protirečivých a rozporných informácií, že preťažujú jeho systém velenia a to si
vynucuje prijímanie rozhodnutí v podmienkach zvýšenej neurčitosti.
k) sugescia – je založená na formovaní a nasledujúcom využívaní správania sa protistojacej strany. Na to sa využívajú
správy a informácie, ktoré sú právne a ideologicky záväzné
a vo vedomí protivníka vyvolávajú potrebu vykonať takú činnosť, ktorá je výhodná pre druhú stranu.
l) nátlak – je založený na ovplyvňovaní verejnej mienky informáciami vyvolávajúcimi takú reakciu v medzinárodných kruhoch, ktorá znemožní, aby protivník realizoval svoje agresívne
zámery.
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m) deblokovanie informácie – predpokladá vykonanie komplexu opatrení zameraných na získanie utajovanej, zadržiavanej alebo inak upravovanej informácie o skutočnej situácií
potrebnej na prijatie rozhodnutia. Na dosiahnutie cieľa môžu
byť použité všetky metódy, sily a prostriedky informačného
zápasu, vrátane bojových akcií rôzneho rozsahu.
n) stotožňovanie informácií – je založené na opatreniach,
ktoré spočívajú v zbere informácií z rôznych zdrojov, čo
umožňuje zvýšiť vierohodnosť, pravdivosť a objektívnosť
informovanosti a eliminovať vplyv dezinformácie.
So zreteľom na uvedené aspekty informačnej vojny je nevyhnutné zaujať i nový prístup k štátnej bezpečnosti. Vylúčiť strategické
prekvapenie, ktoré môže mať podobu neočakávanej a zásadnej
zmeny politiky, neočakávanej taktickej alebo strategickej ofenzívy
a neočakávaného zavedenia nových zbraní alebo technológie.
Teraz existujúce i budúce technológie a na nich založené technické
inovácie totiž menia povahu budúcich vojnových konfliktov natoľko, že sa môžu vyvinúť úplne nové vojenské štruktúry, stratégie
a doktríny.
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mimovládnu organizáciu Euroatlantické centrum v Banskej Bystrici. Vo svojich publikačných, mediálnych a prednáškových aktivitách sa venuje bezpečnostnej problematike.
plk. RSDr. Jaroslav NIŽŇANSKÝ, PhD. (1955)
Vyštudoval VVPŠ v Bratislave (1978), kde absolvoval aj štátne rigorózne skúšky
(1988). V roku 1989 ukončil externé štvorsemestrálne postgraduálne štúdium na
Fakulte žurnalistiky Karlovej univerzity v Prahe a v roku 2003 doktorandské štúdium
na VLA v Košiciach v odbore Operačné a bojové použitie letectva a PVO. Je
držiteľom vedeckého kvalifikačného stupňa II a – samostatný vedecký pracovník,
ktorý mu bol na základe úspešného procesného konania priznaný Slovenskou
akadémiou vied v Bratislave (2003) vo vedných odboroch Žurnalistika a Operačné
a bojové použitie letectva a PVO. Rok pôsobil vo Vojenskom učilišti v Novom Meste
nad Váhom, päť rokov v útvaroch Západného vojenského okruhu v Mariánskych
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Lázňach a Rožmitále pod Třemšínem, desať rokov vo Vydavateľstve Naše vojsko
(neskôr Magnet-Press) v Prahe v redakciách Lidová armáda, Obrana lidu, Armáda,
svet a doba a Impuls. Od roku 1993 pôsobí na MO SR v Bratislave, kde postupne
vykonával funkcie šéfredaktora, zástupcu riaditeľa a neskôr riaditeľa Vojenskej informačnej a tlačovej agentúry, od roku 2000 špecialistu výskumného pracoviska Inštitútu obrany a bezpečnosti a od 1.4.2004 vedúceho oddelenia vojensko-strategických
štúdií Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií MO SR.
Zaoberá sa hlavnými tendenciami vývoja vojenstva v 21. storočí s dôrazom na
informačnú vojnu a ďalšie asymetrické ohrozenia.
Andrej NOSKO (1981)
Študuje na Univerzite Karlovej, Fakulte Sociálnych vied. Absolvoval Robinson-Martin
Security Scholars Program na Pražskom Inštitúte bezpečnostných štúdií (PSSI).
V akademickom roku 2003/2004 absolvoval ročný študijný pobyt vo Švédsku na Uppsala Universitet. V roku 2004 absolvoval krátku pracovnú stáž na Veľvyslanectve ČR
v Štokholme a na IBOŠ MO SR. Aktívne pôsobí v Česko-slovenskej únii študentov
politických vied (CPSSU –AS Praha), kde sa venuje najmä mládežníckej dimenzii
Visegrádskej spolupráce. Zaujíma sa o otázky bezpečnosti, identity, regionálnej spolupráce a občianskej spoločnosti.
Účastní sa medzinárodných konferencií a seminárov, publikuje rôzne analytické
štúdie pre internetové portály www.cpssu.org, www.visegrad.info, ako aj v odbornej
a dennej tlači. Je spoluautorom časti Česká Republika In.: Kégler, A. (Ed.): Visegrad
Yearbook 2003 (Budapest: Central European Student Partnership Organization, 2003)
– spoluautor kapitoly 1. General Political Structure, autor kapitoly 2.8 Civil Society.
PhDr. Róbert ONDREJCSÁK (1977)
Vyštudoval politológiu, históriu a filozofiu na Univerzite Konštantína Filozofa. Titul
PhDr. Získal na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Bol riaditeľom Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií MO SR, v súčasnosti pôsobí ako zástupca veľvyslanca na veľvyslanectve SR v Maďarsku, v Budapešti. Pracoval aj ako poradca podpredsedu Národnej rady pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ako analytik Slovenského centra pre strategické štúdie, ako aj na
SEOPMV MO SR. Participoval na realizácii viacerých výskumných projektoch v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. Okrem pravidelnej publikačnej činnosti v odborných časopisoch je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií.
Mgr. Dalibor PAVOLKA (1979)
Vyštudoval v období 1999 – 2004 Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore politológia. V rokoch 2002 – 2004 pracoval na Tlačovom a informačnom odbore Úradu vlády. Od novembra 2004 pôsobí na Inštitúte bezpečnostných
a obranných štúdií Ministerstva obrany SR. Zaoberá sa aktuálnymi fenoménmi vojenstva na Strednom východe.
PhDr. Ivo SAMSON, PhD. (1955)
Absolvoval Filozofickú fakultu UJEP (terajšej Masarykovej univerzity) v Brne
(PhDr. 1982). V rokoch 1988 – 1992 pracoval ako archivár SAV v Bratislave. V rokoch
1993 – 1997 pôsobil ako analytik v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií so
zameraním na integráciu SR do Európskej únie a NATO. Roky 1995 – 1997 strávil ako
hosťujúci docent na nemeckých univerzitách v Jene a Giessene, kde v auguste 1997
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obhájil dizertačnú prácu o zahraničnej a bezpečnostnej politike Slovenska v rokoch
1993 – 1997. Od roku 1998 pracuje ako analytik vo Výskumnom centre Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na
bezpečnostnú politiku, NATO a transatlantické vzťahy.
Marek ŠŤASTNÝ (1977)
Vyštudoval politológiu na fakulte politických vied na University of Maryland, Baltimore County, Spojené štáty americké. V rokoch 2000 – 2001 pôsobil ako stážista na
zastupiteľskom úrade SR vo Washingtone. V rokoch 2002 – 2005 pracoval v Inštitúte
pre verejné otázky ako analytik a projektový koordinátor programu Európska integrácia a transatlantické vzťahy. Bol editorom publikácií o Visegrádskej štvorke, irackej
kríze, transatlantických vzťahoch. Koordinoval projekty a vypracovával analýzy zamerané na transatlantické vzťahy, bezpečnostnú a obrannú politiku, sociálne a ekonomické aspekty integrácie Slovenskej republiky do EÚ a NATO. Zaoberá sa výskumom politických elít, bezpečnostných otázok, formovania zahranično-politickej línie
SR v širšom kontexte (Visegrádska štvorka, EÚ, NATO) a formovania strategickej
kultúry SR.
plk. Ing. Vladimír TARASOVIČ (1955)
Vyštudoval Vysokú vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach (1978). V roku 1995 absolvoval štúdium na The College of Strategic Studies and Defense Economics,
George C. Marshall European Center for Security Studies v Garmisch-Partenkirchene
(Nemecko) a v roku 1998 jednoročné štúdium v rámci 15. kurzu generálneho štábu
Bundesheeru na Národnej akadémii obrany vo Viedni (Rakúsko).
Po ukončení vysokoškolského vzdelania pôsobil 15 rokov v rôznych funkciách vo
Vojenskom leteckom učilišti v Prešove, 2 roky na Veliteľstve letectva Armády SR
v Trenčíne a od roku 1994 pôsobí na Ministerstve obrany SR. V rokoch 1994 – 1999
na Stredisku strategických štúdií, v roku 2000 na Sekcii obrannej politiky a obranného
plánovania a v rokoch 2001 – 2004 na Inštitúte obrany a bezpečnosti a od 1.4.2004 vo
funkcii vedúci oddelenia bezpečnostných štúdií – zástupca riaditeľa inštitútu na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií. Je členom pracovnej skupiny „Reforma
bezpečnostného sektoru PfP konzorcia obranných akadémií a inštitútov bezpečnostných štúdií“.
Bol vedúcim autorského kolektívu prvej publikácie Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2003 – 2004 (2004). Je autorom a spoluautorom publikácií,
štúdií, statí a odborných článkov so zameraním na bezpečnostné otázky, asymetriu vo
vojenstve, vojnu v Iraku, Stredný východ a reformu bezpečnostného sektoru a editorom a co-editorom zborníkov z konferencií a seminárov organizovaných SSŠ, IOB
a IBOŠ.
PhDr. Tomáš VALÁŠEK
Je riaditeľom bruselskej pobočky americkej mimovládnej výskumnej organizácie Stredisko pre informácie o obrane (Center for Defense Information). Špecializuje sa na otázky
európskej obrany a bezpečnosti a transatlantických vzťahov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých kníh vrátane „The ‚Easternization’ of Europe’s Security Policy“
(IVO-CDI, september 2004) a „Growing Pains: The Debate on the Next Round of
NATO Enlargement“ (CDI, jún 2002). Jeho články a komentáre vyšli v mnohých denníkoch a časopisoch ako napr. The Wall Street Journal, Jane’s Defence Weekly and Defense
News, SME a Domino Fórum. Je pravidelným prispievateľom pre české vysielanie BBC
a členom redakčnej rady Bezpečnostných analýz. Vyštudoval na George Washington University a na University of Georgia v USA.
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A
ADF
Australian Defence Force
Austrálske obranné sily
AGS
Allied Ground Surveillance System
Spojenecký vzdušný systém pozorovania terénu
AIDS
Acquired Immunodeficiency Syndrome
Syndróm získaného zlyhania imunity
al-Káida
Medzinárodné džihádistické ozbrojené hnutie s operačnou základňou na
Strednom východe a vo Východnej Afrike
ALTBMD
Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence
Aktívny viacvrstvový systém obrany bojiska proti balistickým riadeným strelám
AM
al-Muhádžirún
Emigranti: džihádistické hnutie s centrom vo Veľkej Británii odštiepené od
Hizb at-Tahrír al-islámí
AMIS
African Union Mission in Sudan
Misia Africkej únie v Sudáne
APCA
Action Plan For Civilian Aspects of ESDP
Akčný plán pre civilné aspekty EBOP
APEC
Asia-Pacific Economic Cooperation
Fórum ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce
Arteš
Regulárne ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky
ASMP
Air-Sol Moyenne Portee
Strela zem-vzduch stredného doletu
ATV
Advanced Technology Vessel
Technologicky vyspelé plavidlo: indické označenie pre vyvíjanú jadrovú
ponorku
AÚ
Africká únia
AWB
Afrikaner WeerstandBeweging
Afrikánske hnutie odporu: juhoafrické militantné rasistické hnutie
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B
BARC
Bhabha Atomic Research Centre
Centrum jadrového výskumu Bhabha
BG
Battle Groups
Bojové skupiny – zmiešané vojenské jednotky veľkosti posilneného práporu
a disponujúce zložkami bojovej podpory a bojového zabezpečenia (EÚ)
BGC
Battle Groups Concept
Koncepcia bojových skupín EÚ
BJP
Bharatiya Janata Party
Indická nacionalistická strana
BRA
Bougainville Revolutionary Army
Bougainvillská revolučná armáda: militantné hnutie na ostrove Bougainville
BTWC
Bacteriological and Toxin Weapons Convention
Konvencia o zákaze vývoja, výroby a hromadenia bakteriologických
(biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení

C
C3
Command, Control, Communications
Riadenie, velenie, komunikácia
CAP
College of American Pathologists
Kolégium amerických patológov
CARDS
Community Assistance for Reconstruction and Development and Stability
Spoločná pomoc pri rekonštrukcii, rozvoji a stabilite
CARICOM
Asociácie štátov Karibiku
CBRN Battalion
Mnohonárodný prápor chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej
ochrany NATO
CCCC
Civilian Capabilities Commitment Conference
Konferencia o príspevkoch k civilným spôsobilostiam
CDC
Center for Disease Control and Prevention
Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb
CDS
Cash Deposit System
Depozitný systém priamych platieb
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CEB
Centre d'Etudes de Bruyeres-le-Chatel
Centrum vedeckotechnických štúdií v Bruyeres-le-Chatel
CESTA
Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine
Centrum vedeckotechnických štúdií v Akvitánsku
CICH
Capabilities Improvement Chart
Charta pre zlepšenie vojenských spôsobilostí
CNAD
Conference of National Armaments Directors
Orgán NATO združujúci vedúcich pracovníkov rezortov obrany, ktorí sú
poverení plánovaním a riadením vyzbrojovania, akvizíciou a modernizáciou
zbraňových systémov a vojenského materiálu
Concordia
Misia v Macedónsku
CPA
Coalition Provisional Authority
Prechodná koaličná správa v Iraku
CPI
Corruption Perception Index
Index vnímania korupcie
CRT
Civilian Response Teams
Civilné tímy rýchleho nasadenia
CRT
Capabilities Requirements List
Zoznam požadovaných spôsobilostí
CSN
Comunidad Sudamericana de Naciones
Spoločenstvo juhoamerických krajín
CWC
Chemical Weapons Convention
Konvenciu o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických
zbraní a ich zničení

D
DDR
Disarmament, Demobilization, Reintegration
Program odzbrojenia, demobilizácie a opätovnej integrácie
DI
Džamá islamíja
Islamská skupina: militantné hnutie koncentrujúce sa na oblasť
juhovýchodnej Ázie
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E
EAC
European Airlift Centre
Európske centrum vzdušného transportu
EASBRIG
Eastern Africa Standby Brigade
Východoafrická pohotovostná brigáda
ECOSOC
Economic and Social Council
Ekonomická a sociálna rada Organizácie spojených národov
ECOWAS
Economic Community of West African States
Ekonomické spoločenstvo západoafrických štátov
EDA
European Defence Agency
Európska obranná agentúra
EEA
European Economic Area
Európsky ekonomický priestor
EG
el-Gihád
Džihád: medzinárodná džihádistická skupina pôvodom z Egypta
EGF – EUROGENDFOR
Európske poriadkové sily
EOD
Explosive Ordnance Disposal
Likvidácia nevybuchnutej munície
ER
Európska rada
EUROCORPS
Mnohonárodný zbor zložený z jednotiek Francúzska, Nemecka, Španielska,
Belgicka a Luxemburska, ktorý bol využitý pre potreby ISAF
ES
Európske spoločenstvo
ESC
European Sea-lift Centre
Európske centrum námorného transportu
ESDC
European Security and Defence College
Európska bezpečnostná a obranná akadémia
ETA
Euskadi ta askatasuna
Sloboda pre baskickú vlasť (Španielsko)
EUJUST „Lex“
Misia zameraná na asistenciu pri vytváraní právneho štátu a presadzovaní
zákonnosti v v Iraku
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EUJUST „Themis“
Misia zameraná na asistenciu pri vytváraní právneho štátu a presadzovaní
zákonnosti v Gruzínsku
EU Training Concept in ESDP
Výcviková koncepcia EÚ pre potreby EBOP

F
FADRC
Forces armée de la République démocratique du Congo
Ozbrojené sily Konžskej demokratickej republiky
FC 2005 Force Catalouge 2005
Katalóg vojenských síl
FCS
Future Combat System
Bojový systém budúcnosti
FDD
Forces pour la Défense de la Démocratie
Sily na obranu demokracie: stredoafrické militantné hnutie
FDLR
Forces démocratiques de libération du Rwanda
Demokratické sily oslobodenia Rwandy
FLEC
Frente de Libertaçăo do Enclave de Cabinda
Front oslobodenia enklávy Cabinda: angolské militantné hnutie
FNL
Forces Nationales de Libération
Národné sily oslobodenia: militantné stredoafrické hnutie
FPŐ
Freiheitliche Partei Őstereichs
Strana slobodných Rakúska

G
G8
Osem najbohatších krajín sveta
GAM
Geran Aceh Merdeka
Hnutie slobodného Acehu
GI
el-Gamá el-islamíja
Islamská skupina: džihádistická skupina koncentrujúca sa predovšetkým na
Egypt
Gothenburg Programme on Prevention of Violent Conflict
Gothenburský program na prevenciu násilných konfliktov
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GTRI
Global Threat Reduction Initiative
Globálna iniciatíva na zníženie jadrovej a rádiologickej hrozby
Guš Emunim
Blok verných: židovské fundamentalistické hnutie

H
Hamas
Harakat al-mukawama al-islamíja
Islamské hnutie odporu: fundamentalistické palestínske militantné hnutie
HTI
Hizb at-Tahrír al-Islámí
Islamská strana oslobodenia: medzinárodná džihádistická politická strana
orientovaná predovšetkým na Strednú Áziu
HEV
Hepatitis E Virus
Vírus Hepatitídy E
HDP
Hrubý domáci produkt
HNP
Hrubý národný produkt
HRW
Human Rights Watch
Medzinárodná organizácia sledujúca dodržiavanie ľudských práv
HIV
Human Immunodeficiency Virus
Vírus ľudskej imunodeficiencie
Hizballáh
Strana Boha: militantné šíitske hnutie s bázou v Libanone

CH
Christian Identity
Kresťanská identita: kresťanské fundamentalistické hnutie koncentrované
v USA

I
IAEA
International Atomic Energy Agency
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu so sídlom (MAAE) vo Viedni
ICCMP
Integrated Civilian Crisis Management Package
Integrovaný súbor civilného krízového manažmentu
ICI
Istanbul Cooperation Initiative
Istanbulská iniciatíva spolupráce
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IDF
Israel Defence Force
Izraelské obranné sily
IDP
Internally Displaced Person
Obeť nútenej vnútornej migrácie
IEA
International Energy Agency
Medzinárodná agentúra pre energiu
IGAD
Inter-Governmental Authority of Development
Medzivládne spoločenstvo pre rozvoj
IM
al-Ichwán al-Muslimún
Muslimské bratstvo: ľudové islamské fundamentalistické hnutie
INLA
Irish National Liberation Army
Írska národnooslobodzovacia armáda: severoírske separatistické militantné
hnutie
INTERFET
International Force in East Timor
Medzinárodné sily vo Východnom Timore
IPAP
Individual Partnership Action Plan
Individuálny akčný plán partnerstva
IFOM
Islamský front oslobodenia Moro – gerilovo-teroristická organizácia
pôsobiaca na ostrove Mindanao na juhu Filipín
IRA
Irish Republican Army
Írska republikánska armáda: severoírske separatistické militantné hnutie
ISGA
Interim Self-Government Authority
Vnútorná samosprávna jednotka
ISM
Isatabu Freedom Movement
Hnutie slobody Isatabu: militantné hnutie na Šalamúnskych ostrovoch
ISTAR
Intelligence, Surveillaince, Target Acquisiton, Reconnaissance
Spravodajstvo, pozorovanie, výber cieľov, prieskum

J
JBC
Jadrové, biologické a chemické zbrane
JFC
Joint Forces Command (Brunssum, Naples)
Velenie spoločných síl (Brunssum, Neapol)
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JFH
Joint Forces Headquarters
Veliteľstvo spoločných síl

K
KDP
Kurdistan Democratic Party
Kurdská demokratická strana
KOS
Zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe
KSRR
Kolektívne sily rýchlej reakcie Organizácie dohody o kolektívnej
bezpečnosti
KUP
Patriotic Union of Kurdistan
Vlastenecká únia Kurdistanu

L
LAŠ
Liga arabských štátov, neoficiálne „Arabská liga“
Likud
Konsolidácia: izraelská politická strana
LoC
Line of Control
Línia prímeria uzavretej v Kašmíre v roku 1947
LVF
Loyalist Volunteer Force
Lojalistické dobrovoľnícke sily: severoírske lojalistické militantné hnutie

M
MAAE
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
Mahdi Army
Ozbrojené milície Muktadu as-Sadra
MCCC
Military Capability Commitment Conference
Konferencia o príspevkoch k vojenským spôsobilostiam
MEF
Malaitan Eagle Force
Malaitské Orlie sily: militantné hnutie na Šalamúnskych ostrovoch
MDF
Mekamui Defence Force
Obranné sily Mekamui: militantné hnutie na ostrove Bougainville
MDMA
Metyléndioxymetamfetamín
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Mercosur
Mercado Comun del Sur
Spoločný trh Juhu: zóna voľného obchodu Latinskej Ameriky
MIF
Medzinárodný islamský front na boj proti Židom a križiakom:
medzinárodné džihádistické hnutie
MIIS
Monterrey Institute of International Studies
Monterreyský inštitút medzinárodných štúdií
MINUCI
Mission des Nations unies en Côte d’Ivoire
Misia Organizácie spojených národov v Pobreží slonoviny
MIRV
Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle
Viacnásobné hlavice so samostatným navedením
MMST
Microelectronics Manufacturing Science & Technology
Vedeckotechnický program pre výrobu mikroelektroniky
MONUC
Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo
Misia Organizácie spojených národov v Konžskej demokratickej republike
MTCR
Missile Technology Control Regime
Kontrolný režim raketových technológií
MVK
Medzivládna konferencia

N
NATINEADS
Integrovaný systém protivzdušnej obrany (NATO)
NDS
National Defense Strategy of the United States of America
Národná obranná stratégia USA
NEPAD
New Partnership for Africa´s Development
Nové partnerstvo pre rozvoj Afriky
NPT
Non-Proliferation Treaty
Zmluva o nešírení zbraní hromadného ničenia
NRP
National Religious Party (Mafdal)
Národná náboženská strana: izraelská politická strana
NSIP
Národný program bezpečnostných investícií
NTIM-I
NATO Training Implementation Mission in Iraq
Výcviková implementačná misia NATO v Iraku
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O
OAŠ
Organizácia amerických štátov
ODKB
Organizácia Dohody o kolektívnej bezpečnosti
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
OIK
Organizácia islamskej konferencie
Out-of-area missions
Misie za hranicami NATO
ONUB
Opération des Nations Unies au Burundi
Operácia Organizácie spojených národov v Burundi
OPCW
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
Organizácia za zákaz chemických zbraní
ŐVP
Ősterreichische Volkspartei
Ľudová strana Rakúska

P
PARP
Planning and Review Process
Plánovací a hodnotiaci proces
PHAC
Public Health Agency of Canada
Kanadská agentúra pre verejné zdravie
PIRA
Provisional Irish Republican Army
Dočasná írska republikánska armáda: severoírske separatistické militantné
hnutie odštiepené z IRA
PSI
Proliferation Security Initiative
Bezpečnostná iniciatíva proti proliferácii

R
RAMSI
Regional Assistance Mission to Solomon Islands
Regionálna pomocná misia na Šalamúnskych ostrovoch
RAŠ
Regionálna antiteroristická štruktúra
RC
Requirement Catalouge
Katalóg požiadaviek na vojenské spôsobilosti
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RERTR
Reduced Enrichment for Research and Test Reactors Program
Program transformácie civilných výskumných a testovacích reaktorov
pracujúcich s vysokoobohateným uránom na nízkoobohatený urán
RIRA
The Real Irish Republican Army
Pravá Írska republikánska armáda: severoírske separatistické militantné
hnutie odštiepené z IRA
RKC
Rímsko-katolícka cirkev
RMA
Revolution in Military Affairs
Revolúcia vo vojenstve
RNK
Ribonukleová kyselina
RSPDL
Riadené strely s plochou dráhou letu
RSS
Rashtriya Swayamsevak Sangh
Hinduistická nacionalistická strana

S
SAA
Stabilization and Association Agreement
Stabilizačné a asociačné dohody
SADC
Southern African Development Community
Spoločenstvo pre rozvoj Južnej Afriky
SALCC
Strategic Air-Lift Coordination Cell
Koordinačná bunka pre strategický vzdušný transport
SAP
Stabilizačný a asociačný proces
SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
Ťažký akútny respiračný syndróm
SCIRI
Supreme Council of Islamic Revolution in Iraq
Najvyššia rada islamskej revolúcie v Iraku
SIDS
Small Islands Developing States
Organizácia malých rozvíjajúcich sa ostrovných štátov
SLA
Sudanese Liberation army
Sudánska oslobodzovacia armáda
SPLA
Sudanese People Liberation Army
Oslobodzovacia armáda sudánskeho ľudu
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SPLM
Sudanese People Liberation Movement
Oslobodzovacie hnutie sudánskeho ľudu
SSPX
Spoločnosť svätého Pia X.: tradicionalisticko-fundamentalistické katolícke
hnutie po II. Vatikánskom koncile
SVE
Stredná a východná Európa
Svetlý chodník
Sendero Luminoso
Marxistické hnutie odporu v Peru

Š
Šin Bet
Izraelská vnútorná bezpečnostná služba
ŠOS
Šanghajská organizácia spolupráce (subregionálna organizácia)

T
TAC
Treaty of Amity and Cooperation
Dohoda o priateľstve a spolupráci
Takfír wa ’l-hidžra
Exkomunikácia a exil: egyptská džihádistická skupina
TEDC
Training, Education and Doctrine Centre
Centrum pre výcvik, vzdelávanie a doktriny v Ar Rustimája pri Bagdade
TFR
Total Fertility Rate
Úhrnná miera plodnosti: počet detí, ktoré v priemere porodí jedna žena za
svoj život
THAAD
Terminal High Altitude Area Defense
Protiraketová obrana oblasti v terminálnej fáze letu cieľa
THC
Tetrahydrocannabinol
TChL
Toxické chemické látky

U
UDA
Ulster Defence Association
Obranné asociácia Ulsteru: severoírske lojalistické militantné hnutie
UNAMI
United Nations Assistance Mission for Iraq
Asistenčná misia Organizácie spojených národov v Iraku
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UNAMSIL
Unitzed Nations Mission in Sierra Leone
Misia Organizácie spojených národov v Sierre Leone
UNDOF
United Nations Mission in Golans
Misia Organizácie spojených národov na Golanských výšinách
UNDP
United Nations Development Programme
Rozvojový program Organizácie spojených národov
UNECE
United Nations Economic Commission for Europe
Ekonomická komisia Organizácie spojených národov pre Európu
UNHCR
United Nation High Commissioner for Refugees
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov
UNITA
Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola
Národná únia pre úplnú nezávislosť Angoly: militantné angolské hnutie
UNMEE
United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea
Misia Organizácie spojených národov v Etiópii a Eritrei
UNMIL
United Nations Mission in Liberia
Misia Organizácie spojených národov v Libérii
UNMIS
United Nations Mission in Sudan
Misia Organizácie spojených národov v Sudáne
UNMISET
United Nations Mission in East Timor
Misia Organizácie spojených národov vo Východnom Timore
UNOCI
United Nations Operation in Côte d'Ivoire
Operácia Organizácie spojených národov v Pobreží slonoviny
UNRWA
United Nations Relief and Works Agency
Agentúra Spojených národov na pomoc a poskytovanie práce pre
nezamestnaných
UVF
Ulster Volunteer Force
Ulsterské dobrovoľnícke sily: severoírske lojalistické militantné hnutie
ÚZ EÚ
Ústavná zmluva EÚ

V
V&V
Veda a výskum
VHP
Vishwa Hindu Parishad
Celosvetové hinduistické hnutie
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W
WASP
White Anglo-Saxon Protestant
Biely anglosaský protestant
WHO
World Health Organization
Svetová zdravotnícka organizácia

Z
ZANU
Zimbabwe African National Union
Africká národná únia Zimbabwe
ZHN
Zbrane hromadného ničenia
ZIRG
Zbory Islamských revolučných gárd (podriadené Iránskemu najvyššiemu
náboženskému vodcovi)
ZOG
Zionist Occupation Government
Sionistická okupačná vláda: hanlivé pomenovanie vlády USA
antisemitskými extrémistami
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